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ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานทีเกียวข้ อง ให้ ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็ นธุรกิจหลัก
ของธนาคาร ธนาคารให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และบริ การทีเพิมคุณค่าให้ แก่ลูกค้ า (Value-added product) โดยเฉพาะธุรกิจที
ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าธรรมเนียม เช่น บริ การ Cash Management การให้ บริ การทีปรึ กษาทางด้ านการเงิน และการค้ าผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน เป็ นต้ น
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ ดังนี .
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้ บริ การด้ านการธนาคารพาณิชย์ทกุ ประเภท ได้ แก่ บริ การรับฝากเงิน บริ การให้
กู้ยืมเงิน บริ การรับซื Mอลด บริ การรับรอง บริ การอาวัล การออกหนังสือคํ Mาประกัน บริ การซื Mอขายเงินตราต่างประเทศ การออก Letter of
Credit (LC) บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) บริ การบัตรเงินด่วน (ATM) เป็ นต้ น
2. ธุ ร กิ จ ประกัน ธนาคารได้ รั บ ใบอนุญ าตเป็ นนายหน้ าประกัน ชี วิต และนายหน้ า ประกัน วิ น าศภัย จากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
3. ธุรกิจด้ านหลักทรัพย์และอืนๆ ทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทีได้ รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ ก.ล.ต.”) และ/หรื อ กระทรวงการคลัง ได้ แก่
3.1 การเป็ นทีปรึกษาทางการเงิน
3.2 บริ การนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน
3.3 ธุรกิจค้ าหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนี M
3.4 การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.5 ธุรกิจนายหน้ าซื Mอขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สินและดูแลผลประโยชน์
3.7 ธุรกิจการค้ าตราสารอนุพนั ธ์
3.8 ธุรกิจให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ
3.9 ธุรกิจบริ หารสินทรัพย์
โดยภาพรวม กลุ่มธุรกิจทีธนาคารเข้ าร่ วมลงทุน เป็ นธุรกิจทีส่งเสริ มธุรกิจของธนาคารทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ มีการเติบโต
ต่อไป
นโยบายของธนาคารยังคงมุ่งเน้ นทีผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคัญๆ ในเชิงกลยุทธ์ ของธนาคารกับบริ ษัท
ย่อยต่างๆ ดังนันM ธนาคารจึงตังใจที
M จะคงการลงทุนให้ เหลือแต่ในบริ ษัททีมีศกั ยภาพการเติบโตและให้ ผลตอบแทนการลงทุนทีดีแก่
ธนาคาร
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จุดแข็งของธนาคารอยู่ทีการมีเครื อข่ายสาขาทีแผ่ขยายและมันคง สิ Mนสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ธนาคาร มีศนู ย์ธุรกิจรวม
ทังสิ
M Mน cd แห่งซึงให้ บริ การเต็มรู ปแบบ รวมทังบริ
M การสินเชือต่างๆ และสาขาย่อยรวม 165 สาขา ธนาคารให้ บริ การแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ e สาขา บูธแลกเปลียนเงินตรา 30 แห่ง และบูธแลกเปลียนเงินตราบนรถเคลือนที 2 แห่ง ซึงตังอยู
M ่ในบริ เวณทีมีศกั ยภาพ
ทางธุรกิจสูง
/./

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมองค์ กร ของธนาคาร

วิสัยทัศน์
"เป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
M าของประเทศไทยเพือผู้ทีเกียวข้ อง"
พันธกิจ
"มุ่งสู่การเป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
M าของประเทศไทย ด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้ อมบริ การทีเป็ น
เลิศ ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างไร้ พรมแดน โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มซีไอเอ็มบี"
ธนาคารกําลังอยู่ในเส้ นทางทีมุ่งมันเพือบรรลุปณิธานของธนาคาร ได้ แก่
•
•
•

เป็ นหนึงในสามธนาคารทีสร้ างผลกําไรสูงทีสุด (วัดจากอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรื อ ROE)
เป็ นผู้นําตลาด ในธุรกิจอย่างน้ อย 3 ประเภท (ผลิตภัณฑ์/ กลุ่มลูกค้ า)
เป็ นนายจ้ างในความต้ องการของลูกจ้ างจากการสร้ างแบรนด์ทีแข็งแกร่ งและขับเคลือนองค์กรด้ วยวัฒนธรรมการ ทํางานที
มีสมรรถนะสูง

ค่ านิยมองค์ กร
ค่านิยมองค์กรสะท้ อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี Mจะไม่เปลียนแปลงไปตามกาลเวลา และสถานการณ์
หรื อบุคคลใด แต่จะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นหัวใจของธนาคารเรา

CTHAI:
. Customer - มุ่งให้ ความสําคัญกับลูกค้ า
ธนาคารเห็นคุณค่าและเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยให้ ความสําคัญต่อความต้ องการทีแตกต่างกัน
ของลูกค้ าแต่ละท่านเป็ นสําคัญ เพือการบริ การทีเป็ นเลิศ และความสัมพันธ์ทีต่อเนือง

. Teamwork - การทํางานเป็ นทีม
ธนาคารเชือมันในการทํางานเป็ นทีม เพราะศักยภาพทีแท้ จริ งนันย่
M อมเกิดจากความร่ วมมือร่ วมใจกันของการทํางาน

. Honesty - ความซือสัตย์
ธนาคารให้ ความสําคัญกับความซือตรงเป็ นอย่างยิง โดยตระหนักดีว่าธุรกิจธนาคารเป็ นธุรกิจทีอาศัยความเชือถือไว้ วางใจ
เป็ นหลัก ธนาคารพร้ อมทีจะยอมรับทังความสํ
M
าเร็ จและอุปสรรคทีเกิดขึ Mน ซึงจะทําให้ ลูกค้ ามอบความไว้ วางใจใช้ บริ การของธนาคาร
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. ASEAN - อาเซียน
ธนาคารมุ่งทีจะเป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
M าในประเทศไทย โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทังด้
M านบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ และเครื อข่าย เพือสร้ างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผ้ ทู ีมีส่วนเกียวข้ องทุกคน

. Innovation - สร้ างนวัตกรรม
ธนาคารมุ่งมันพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยอาศัยพลังแห่งความคิดสร้ างสรรค์และสมรรถนะของพนักงาน สนับสนุนให้ ทกุ คน
สร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ ทีไม่เหมือนใคร เพือช่วยนําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายทีตังไว้
M
1.2

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการควบรวม
กิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 แห่งทีทางการเข้ าแทรกแซง 2 และบริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด
(มหาชน)3 ตามคําสังของรัฐบาลเมือวันที 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 27 ตุลาคม 2541 และประกาศของ
กระทรวงการคลัง ลงวันที 22 ธันวาคม 2541 เป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้ จดทะเบียนเปลียนแปลงชือเป็ น “ธนาคาร ไทย
ธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมือวันที 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพือการฟื นM ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนเพือการ
ฟื นM ฟูฯ”) เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ พิจารณาอนุญาตให้ นําหุ้น
สามัญของธนาคารเข้ าซื Mอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตงแต่
ั M วนั ที 30 มีนาคม 2544 เป็ นต้ นมา โดยใช้ ชือย่อในการซื Mอขายว่า “BT”
รายละเอียดของพัฒนาการทีสําคัญของธนาคาร สรุ ปได้ ดงั นี M
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ มีคําสังให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนด้ วยการลดมูลค่า
หุ้นทีตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดลง
จาก 1,800 ล้ านบาท เหลือ 1.8 ล้ านบาท หลังจากนันM ให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพิมทุนจดทะเบียนจาก 1.8 ล้ านบาท
เป็ น 12,334 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 1,233,220 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์ จําหน่ายให้ แก่กองทุนเพือการ
ฟื นM ฟูฯ ทังจํ
M านวน ส่งผลให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วทังสิ
M Mน 12,334 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ
100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่างธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 บริ ษัท

1

ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนชือเป็ นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมือวันที พฤษภาคม ceec
ประกอบด้ วย
บริ ษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เฟิ สท์ ซิตี M อินเวสเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต์ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากัด (มหาชน)
3
เดิมชือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เฟิ สท์ ซิตี M อินเวสเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต์ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากัด (มหาชน)
3
เดิมชือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
2
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ทีทางการเข้ าแทรกแซง และ บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) เพือแปลงสถานะเป็ นธนาคารพาณิชย์ใหม่ โดยมีกองทุน
เพือการฟื นM ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นบั ตังแต่
M บดั นันเป็
M นต้ นมา
แนวทางปฏิบตั ิในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 27 ตุลาคม 2541 และประกาศกระทรวงการคลังเมือ
วันที 22 ธันวาคม 2541 คือ
•
ให้ โอนสินทรัพย์ และหนี Mสินทังหมดของบริ
M
ษัทเงินทุนทังM 12 แห่งแก่ บริ ษัทเงินทุนกรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และ
•
ให้ โอนสินทรัพย์และหนี Mสินทังหมดของ
M
บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ธนาคารสหธนาคาร จํากัด
(มหาชน)
เมือดําเนินการตามขันตอนทั
M
งM 2 ข้ อข้ างต้ นเสร็ จสิ Mน ให้ บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทเงินทุน 12
แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้ แก่กระทรวงการคลังต่อไป ในขณะทีธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ได้ จด
ทะเบียนเปลียนแปลงชือเป็ น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมือวันที 21 ธันวาคม 2541
ในปี 2542 ธนาคารได้ เปลียนมูล ค่าทีตราไว้ ข องหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 0.01 บาท เป็ นหุ้นละ 10 บาท และเพิมทุนอี ก
40,000 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และมีสิทธิได้ รับการลด
ทุนภายหลังจากแปลงเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 4,000 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จัดสรรโดยจําหน่ายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่กองทุน
เพือการฟื นM ฟูฯ ทังจํ
M านวนในราคาเท่ากับมูลค่าทีตราไว้ คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้ จําหน่ายให้ แก่กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ จํานวน 3,706.80
ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ s บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
M Mน tu,068 ล้ านบาท ทําให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน 52,334 ล้ านบาทและทุนชําระแล้ ว
49,402 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ ss ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมด
M
ต่อมาในปี 2543 ธนาคารได้ ลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้ านบาท โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทียังมิได้ จําหน่าย และเพิม
ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 260.05 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ของบริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้ วยหุ้นสามัญของบริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธน
กิจ จํากัด (มหาชน) ซึงธนาคารประเมินราคาหุ้นสามัญ ของบริ ษัทในราคาหุ้นละ 1.3566 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ
0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริ ษัท ภายหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าว ทําให้ ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจํานวน
52,002.5 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 5,145.3 ล้ านหุ้น (หุ้นสามัญจํานวน 1,438.5 ล้ านหุ้น
และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ล้ านหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 98.94 ของทุนชําระแล้ ว
ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตั ิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารทีได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมือวันที 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทงหมดและคื
ัM
นทุนหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 37,068
ล้ านบาทให้ แก่กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ เพือเป็ นการลดภาระของกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ และปรับให้ ธนาคารมีจํานวนเงินทุนทีพอเหมาะ
โดยธนาคารบันทึกกองทุนเพือการฟื Mนฟูฯ เป็ นเจ้ าหนี M และได้ ออกตัวv สัญญาใช้ เงินให้ แก่กองทุนเพือการฟื Mนฟูฯ มีกําหนดชําระคืน
ภายในวันที มกราคม cedw ซึงธนาคารได้ ทยอยชําระคืนตัวv เงินบางส่วนเป็ นเงินสด จํานวน e,sxy ล้ านบาท สําหรับส่วนทีเหลืออีก
ประมาณ c2,sss ล้ านบาทนันM กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯและธนาคารได้ ตกลงกันทีจะนํามาหักกลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหาย
ของสินทรั พย์ ด้อ ยคุณภาพ ซึงธนาคารได้ บันทึกกองทุนเพื อการฟื Mนฟูฯ เป็ นลูกหนี ภM ายใต้ สัญ ญาบริ หารและชดเชยสินทรั พย์ด้อ ย
คุณภาพ โดยธนาคารได้ ดําเนินการหักกลบลบหนี Mทังหมดเรี
M
ยบร้ อยแล้ วเมือสิ Mนปี cedy
นอกจากนี M เนืองจากในช่วงระยะทีผ่านมากองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ เป็ นผู้รับภาระในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินและการเพิม
ทุนของธนาคารเพียงผู้เดียวตลอดมา เพือให้ กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการแก้ ไขปรับปรุ งฐานะ
และการบริ หารกิจการทีดีขึ Mนของธนาคาร เมือวันที 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื Mอหุ้นบุริมสิทธิ
ของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ให้ แก่กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้ านหน่วยโดยไม่คดิ มูลค่า มีอายุการใช้ สิทธิ 10 ปี
ครบกําหนดวันที 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากัดการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้
สิทธิซื Mอหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึงธนาคารได้ เพิมทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิจํานวน
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3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไว้ เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษัท
มหาชนจํากัดเรี ยบร้ อยแล้ ว ทําให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 52,002.50 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,493.45 ล้ าน
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน
14,934.50 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึงถือหุ้นสามัญทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
M
านวน 1,438.45
ล้ านหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามัญทังหมดของธนาคาร
M
ในปี 2545 กองทุน เพื อการฟื Mนฟูฯ ได้ ปรั บ ลดสัดส่ ว นการถื อ หุ้น ในธนาคารลงตามนโยบายของรั ฐ บาลในการแปรรู ป
รั ฐวิสาหกิจ โดยการจํ าหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารทีกองทุนเพือการฟื Mนฟูฯ ถื ออยู่จํานวน 707 ล้ านหุ้นแก่ประชาชนทัวไป ทําให้
สัดส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ ลดลงจากร้ อยละ 96.32 เป็ นร้ อยละ 48.98 ของจํานวนหุ้นทังหมดของธนาคาร
M
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารทีได้ ออกให้ ไว้ แก่กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ นันM เพือมิให้ มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของธนาคาร และ
เพือให้ กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
M
ที
ประชุมคณะกรรมการธนาคารครังM ที 13/2545 เมือวันที 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติเห็นชอบกับการดําเนินการซื Mอคืนใบสําคัญแสดง
สิทธิ เพือทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยธนาคารและกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ ได้ ลงนามในสัญญาให้ สิทธิในการซื Mอคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื Mอหุ้นบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมือวันที 23 กันยายน 2545 พร้ อมกับได้ ชําระค่าตอบแทนการได้ รับสิทธิซื Mอคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ จํานวน 300 ล้ านบาท
วันที 16 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้ มีมติให้ สตั ยาบันอนุมตั ิตงรายการค้
ัM
างจ่ายสําหรับการซื Mอคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในราคาซื Mอคืนจํานวน 1,034.46 ล้ านบาท บวกดอกเบี Mยตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี Mยทีคํานวณจนถึงวันที
31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
M Mน 1,145.64 ล้ านบาท และธนาคารได้ บนั ทึกเงินค่าซื Mอคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2549 แล้ ว
ภายหลังจากได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังM ที 1/ 2550 เมือวันที 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้ ดําเนินการ
ซื Mอคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยชําระเงินให้ กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯจํานวน 1,162 ล้ านบาท (รวมดอกเบี Mยคํานวณ
ตังแต่
M วนั ที 1มกราคม 2550 ถึงวันที 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ล้ านบาท) ซึงบันทึกในงบดุล และดําเนินการจดทะเบียน
ลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิทียังไม่เรี ยกชําระจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น เมือวันที 12 กรกฎาคม 2550 เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในปี 2550 คณะกรรมการธนาคารมี มติให้ เสนอขายหุ้นเพิมทุน ใหม่ใ ห้ แ ก่ก ลุ่ม ผู้ล งทุน ได้ แ ก่ Newbridge Sukhothai
Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.99 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมด
M
ใน
ราคาหุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
M Mน 2,319.46 ล้ านบาท และเสนอขายให้ แก่ Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ
MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทังสิ
M Mน 175.23 ล้ านหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.90ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว ในราคา
หุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
M Mน 730.69 ล้ านบาท โดยทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังM ที 13 ประจําปี 2550 ได้ อนุมตั ิผ่อนผัน
การทําคําเสนอซื Mอหลักทรั พย์ทงหมดของกิ
ัM
จการ (Whitewash) ให้ แก่กลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว และมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูล
ค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 3.75 บาท ทังนี
M M ณ วันที 13 พฤศจิกายน cee (ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
กิจการล่าสุด) Newbridge Sukhothai Netherlands B.V. Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong
BT Limited มีสดั ส่วนการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็ นร้ อยละ 36.74 ร้ อยละ 3.95 และร้ อยละ 1.31 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ตามลําดับ
วันที 20 มิถุนายน 2551 กองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื Mอขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Bank โดยกองทุนเพือ
การฟื นM ฟูฯ ตกลงขายหุ้นทีถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86 ล้ านหุ้น (ซึงคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 42.13 ของหุ้นทีออกและชําระแล้ ว
ทังหมดของธนาคาร)
M
ราคาหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้ านบาท
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วันที 5 พฤศจิกายน 2551 เมือ CIMB Bank ได้ รับอนุมตั ิจากธปท. กระทรวงการคลังและหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
แล้ ว CIMB Bank ได้ ดําเนินการเข้ าซื Mอหุ้นสามัญเดิมทีถือโดยกองทุนเพือการฟื นM ฟูฯ และเป็ นผลทําให้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีสุด
ของธนาคาร คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 42.13 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วของธนาคาร และในวันที 17 พฤศจิกายน 2551
ธนาคารได้ รับคําเสนอซื Mอหุ้นสามัญของธนาคาร โดย CIMB Bank ในส่วนที CIMB Bank ไม่ได้ ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้ านหุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 57.87 ของจํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคาร)
M
ในราคาเสนอซื Mอหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นมูลค่าสิงตอบแทน
การทําคําเสนอซื MอทังM สินM 8,111.95 ล้ านบาท ทังนี
M M ภายหลัง เสร็ จสินM การทําคําเสนอซื Mอหลักทรั พย์ ทงหมดของธนาคารในวั
ัM
นที 6
มกราคม 2552 การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้ เพิมเป็ นจํานวน 6,143.54 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นทีออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
M
วันที 3 กันยายน 2551 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังM ที 2/2551 ได้ มีมติอนุมตั เิ พิมทุนจดทะเบียนจาก 25,030. 12 ล้ านบาท
เป็ น 50,060.25 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 6,674.70 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท
ต่อมาในวันที 20 กุมภาพันธ์ 2552 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังM ที 1/2552 มีมติให้ เปลียนแปลงมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครังM ที 2/2551 จากเดิมทีกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนไม่ตํากว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็ นราคาเสนอขายหุ้นละ 0.38 บาท และ
มีมติให้ ธนาคารโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน x,set.dy ล้ านบาท เพือชดเชยผลขาดทุนสะสม และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูล
ค่าทีตราไว้ จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็ นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนนําไปล้ างส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นและ
ขาดทุนสะสมตามลําดับ ผลจากการลดทุนจะทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคารลดลงจาก 50,060.25 ล้ านบาท เป็ น 6,674.70 ล้ าน
บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มีผ้ ูถือหุ้นเดิมได้ จองซื Mอหุ้นเพิมทุนรวมทังสิ
M นM
6,674.70 ล้ านหุ้น หรื อ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 3 พันล้ านบาท ทังนี
M M ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ Mนเมือวันที 18 มีนาคม 2552 CIMB
Bank ได้ ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
M
ของธนาคาร จากนันได้
M ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนชือจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จํากัด (มหาชน) เมือวันที 1 พฤษภาคม 2552 และใช้ ชือย่อใหม่ในการซื Mอขายหลักทรัพย์วา่ “CIMBT”
วันที 29 เมษายน 2553 ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครังM ที 16 ของธนาคาร มีมติอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร
จํานวน 1,483.27 ล้ านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674.70 ล้ านบาท เป็ น 8,157.97 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
จํานวน 2,966.53 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นใหม่
ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ Mนเมือวันที 15 ตุลาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือ
หุ้นในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
M
วันที 12 เมษายน 2555 ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังM ที 18 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียนจาก 8,157.97
ล้ านบาท เป็ น 13,052.74 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 9,789.56 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ต่อมา
ธนาคารได้ ออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 4,894.78 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเพิมทุน
เสร็ จสิ Mนเมือวันที 27 กรกฎาคม 2555 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 19,757.95 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.71
ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
M
ตามทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังM ที 18 เมือวันที 12 เมษายน 2555 อนุมตั ิให้ ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียน โดยการออก
หุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน
4,894,780,426 หุ้น รวมทังสิ
M Mนจํานวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคารจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนตาม
สิทธิได้ จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิทีจําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิม
ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ทียังมิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน 4,894,780,426 หุ้น ดังนันM ธนาคารจึงมีห้ นุ สามัญ
จดทะเบียนทีจําหน่ายไม่ได้ และทียังมิได้ นําออกจําหน่าย รวมทังสิ
M Mนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น
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ต่อมาทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังM ที 20 เมือวันที 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิยกเลิกหุ้นสามัญเพิมทุนตาม
สิทธิทีจําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ทียังมิได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนทีจําหน่ายไม่ได้ และทียังมิได้ นําออกจําหน่าย
ทังสิ
M Mนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น ตามทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครังM ที 18 เมือวันที 12 เมษายน 2555
และทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังM ที 20 เมือวันที 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก
13,052,747,804 บาท เป็ น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนทีจําหน่ายไม่ได้ และทียังมิได้ นํา
ออกจําหน่าย จํานวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นจํานวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลังการลด
ทุนจดทะเบียน ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบ่งออกเป็ น 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นธนาคารและบริษัทย่ อย (ณ 31 ธันวาคม 2557)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษัทย่อย
บมจ .กรุ งไทยธนกิจ*

ลิสซิง
%
99.10

บริ ษัทย่อย
บจ. เซ็นเตอร์ ออ โตลีส
บจ. เวิลด์ลีส

ติดตามทวงหนี Mและเรี ยกเก็บหนี M
%

บริ ษัทย่อย

%

99.99
99.99

บจ. ซีที คอลล์

99.99

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการชําระบัญชีเพือ1 เลิ กกิ จการ
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การพาณิชย์และอืนๆ
บริ ษัทย่อย
บจ. พี.ซี.พัฒนาทรัพย์ *

%
99.93

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
กลุม่ ซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั M ่ ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์
และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทีให้ บริ การทางการเงินทีใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5 ของ ASEAN เมือ
จัดอันดับตามขนาดสินทรัพย์ เป็ นผู้ให้ บริ การและนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรทีครอบคลุมถึงบริ การการธนาคารเพือ
ลูกค้ ารายย่อย บริ การด้ านบรรษัทธุรกิจและด้ านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การบริ หารจัดการสินทรัพย์ การบริ หารความ
มังคังส่วนบุคคล บริ การประกันภัย โดยมีเครื อข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา
บรูไน เวียดนาม พม่า และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุม่ ซีไอเอ็มบี ยังมีเครื อข่ายในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย
ศรี ลงั กา ไต้ หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ
ด้ วยเครื อข่ายบริ การทางการเงินครบวงจรของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ทีมีมากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกับความเชียวชาญในบริ การ
ทางการเงินระดับภูมิภาคของกลุม่ ซีไอเอ็มบี สร้ างโอกาสให้ ธนาคารใช้ ความแข็งแกร่ งนี Mในการจับคู่ทางธุรกิจ สร้ างเครื อข่าย
ห่วงโซ่อปุ ทาน และการแนะนําลูกค้ าข้ ามประเทศ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มซีไอเอ็มบี (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

โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อย
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
1.1 รายได้ จากการดําเนินงาน
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิน- สุดวันที. /0 ธันวาคม
%
2556
%

2557
รายได้ ดอกเบีย1. เงินให้ สินเชือ

2555

%

10,767.3

125.2

9,317.4

109.6

7,803.8

108.8

150.5

1.8

282.9

3.3

139.6

2.0

1,535.3

17.9

1,424.3

16.8

1,227.8

17.1

7.6

0.1

3.4

0.0

0.6

0.0

12,460.7

145.0

11,028.0

129.7

9,171.8

127.9

3,922.9

45.6

3,637.4

42.8

3,160.1

44.1

2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

327.3

3.8

376.9

4.4

195.8

2.7

3. เงินนําส่งเข้ าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/
กองทุนเพือการฟื น4 ฟู
4. ตราสารหนี 4ทีออกและเงินกู้ยืม

928.4

10.8

838.4

9.7

791.0
977.8

9.3
11.5

629.1
930.9

8.8
13.0

11.3

0.1

11.8

0.1

3.5

0.0

รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย-

6,028.3

70.0

5,794.9

68.1

4,919.4

68.6

รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ

6,432.4

75.0

5,233.1

61.6

4,252.4

59.3

รายได้ ดาํ เนินงาน

2,167.5

25.2

3,268.3

38.4

40.7

รายได้ รวม

8,599.9

100.0

8,501.4

100.0

2,918.4
7,170.8
\

2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินลงทุน
4. อืนๆ
รวมรายได้ ดอกเบียค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย1. เงินรับฝาก

5. อืนๆ
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1.2

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที.มิใช่ ดอกเบีย(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรับปี สิน- สุดวันที. /0 ธันวาคม
2557
1,236.4

%
57.0

2556
1,160.0

%
35.5

2555
899.8

%
30.8

ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

296.5

13.7

220.0

6.7

;<9.=

7.1

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

939.9

43.4

940.0

28.8

=>?.@

23.7

1,804.9

83.3

714.3

21.8

=88.<

16.7

(1,093.7)

(50.5)

(100.8)

(3.1)

<.9

0.0

329.5

15.2

316.9

9.7

B;C.D

4.3

186.9
2,167.5

8.6
100.0

1,101.7
297.2
3,268.3

33.7
9.1
100.0

B,J==.=
269.<
2,918.4

46.1
9.2
100.0

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพือค้ าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี 4สินทางการเงินทีกําหนดให้
แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
รายได้ จากการดําเนินงานอืนๆ
รายได้ ท. ีมิใช่ ดอกเบีย- สุทธิ
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2.

บริษัทย่ อย
(หน่ วย: ล้ านบาท)
บริษัท/โครงสร้ าง
2557

1. บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด
รายได้ ดอกเบี 4ย

สําหรับปี สิน- สุดวันที. /0 ธันวาคม
%
2556
%

2555

%

-

-

-

-

26.6

8.5

-

-

-

-

6.1

2.0

รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ

-

-

-

-

20.5

6.5

รายได้ จากการดําเนินงาน

-

-

-

-

291.8

93.5

-

-

-

-

312.3

100.0

1,274.2

127.4

992.7

134.3

775.9

166.4

495.5

49.5

405.1

54.8

361.0

77.4

รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ

778.7

77.9

587.6

79.5

414.9

89.0

รายได้ จากการดําเนินงาน

221.3

22.1

151.6

20.5

51.2

11.0

1,000.0

100.0

739.2

100.0

466.1

100.0

รายได้ ดอกเบี 4ย

908.7

109.8

912.2

108.2

668.8

103.1

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 4ย

233.9

28.3

225.0

26.7

141.3

21.8

รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ

674.8

81.5

687.2

81.5

527.5

81.3

รายได้ จากการดําเนินงาน

152.7

18.4

155.7

18.5

121.1

18.7

827.5

100.0

842.9

100.0

648.6

100.0

รายได้ ดอกเบี 4ย

1.1

1.2

0.8

0.9

0.5

0.8

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 4ย

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ

0.9

1.0

0.6

0.7

0.3

0.5

รายได้ จากการดําเนินงาน

95.0

99.0

86.0

99.3

65.8

99.5

95.9

100.0

86.6

100.0

66.1

100.0

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 4ย

รายได้ รวม
2. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
รายได้ ดอกเบี 4ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 4ย

รายได้ รวม
3. บริษัท เวิลด์ ลีส จํากัด

รายได้ รวม
4. บริษัท ซีที คอล จํากัด

รายได้ รวม
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
สายธุรกิจขนาดใหญ่
บรรษัทธุรกิจ
สายบรรษัทธุรกิจของธนาคารให้ บริ การทางการเงินครอบคลุมภาคธุรกิจทีหลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และขนส่ง เป็ นต้ น ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าทีมีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็ นเสมือน
พันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้ างและให้ การสนับสนุนลูกค้ าในการประกอบธุรกิจให้ เติบโตอย่างมันคงและยังยืน ควบคู่ไปกับการเป็ น
สือกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่านเครื อข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบี
ในช่วงต้ นปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในทิศทางชะลอตัวต่อเนืองมาจากปลายปี 2556 สืบเนืองจากปั ญหาความขัดแย้ ง
ทางการเมือง อันนํามาสู่การเปลียนแปลงทางการเมืองทีสําคัญในเดือนพฤษภาคม 2557 อย่างไรก็ตาม สายธุรกิจขนาดใหญ่ซงได้
ึ
จัดตังขึ
4 4นในไตรมาส 4 ของปี 2556 ครอบคลุมทังสายบรรษั
4
ทธุรกิจ และสายวาณิชธนกิจ ได้ มีการประกาศปรับโครงสร้ างองค์กรใหม่
อย่างเป็ นทางการในเดือนเมษายน 2557 โดยได้ จดั หาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพเข้ าร่ วมดําเนินงานเพิมเติม พร้ อมทังเปลี
4 ยนแปลงกลยุทธ์
และแผนธุรกิจ รวมทังภาพพจน์
4
ใหม่อย่างมีนยั สําคัญ ทีพร้ อมจะรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีกําลังจะมาถึง
ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ สายบรรษัทธุรกิจยังคงมีอตั ราการเติบโตของรายได้ ดอกเบี 4ยประมาณร้ อยละ 3 และรายได้ ทีมิใช่
ดอกเบี 4ยร้ อยละ 23 โดยใช้ กลยุทธ์ยกระดับการให้ บริ การให้ มีสถานะเป็ นธนาคารหลักสําหรับลูกค้ ากลุ่มใหญ่ทีก่อให้ เกิดรายได้ อย่างมี
นัยสําคัญต่อธนาคาร (“To Be Important to Important Clients”) สายบรรษัทธุรกิจไดมุ่ง เน้ นการสร้ างรายได้ โดยการสนับสนุน
สินเชือโครงการขนาดใหญ่ทีก่อให้ เกิดรายได้ ครบวงจร ทังรายได้
4
ดอกเบี 4ย รายได้ ค่าธรรมเนียม รายได้ ทีปรึ กษาการเงิน รวมถึงรายได้
จากการขยายผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื องมือป้องกันความเสียง การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี 4และตราสารทุนเพือ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ านการเงินในทุกรู ปแบบ
สายบรรษัทธุรกิจยังได้ เพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการจัดกลุ่มงานดูแลสินเชือทังด้
4 านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
และด้ า นการวิเคราะห์ ธุร กิจ ให้ เ ป็ นไปตามประเภทอุตสาหกรรมของธุร กิจ นัน4 ๆ และมี เ จ้ า หน้ า ทีที มี ความเชี ยวชาญในแต่ล ะ
อุตสาหกรรมเป็ นผู้ดแู ล เพือให้ สามารถนําเสนอบริ การทางการเงินแก่ลกู ค้ าอย่างครบวงจร ซึงรวมถึงการให้ คําปรึ กษาด้ านกลยุทธ์และ
คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของลูกค้ า
จากการทีธนาคารเป็ นหนึงในสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี ทีมีศกั ยภาพทางด้ านเงินทุน บุคลากร และเครื อข่ายพันธมิตร ในกลุ่มประเทศ
อุษาคเนย์ จึงทําให้ สายธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็ จในการทําธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ าขนาดใหญ่ทีมีเครื อข่ายการลงทุนสูงทังใน
4
ประเทศ และการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึงสามารถตอบโจทย์ความต้ องการของ ลูกค้ า
ได้ รวดเร็ วรวมถึงการให้ บริ การได้ ตรงตามความคาดหวัง ทังนี
4 4 ธนาคารได้ ทํางานใกล้ ชิดกับบริ ษัทแม่ เพือเกิดความร่ วมมือกับธนาคาร
ในกลุ่มซีไอเอ็มบี ในการเป็ นทีปรึกษาทางการเงินและให้ บริ หารธุรกรรมการเงิน ตลอดจนการสนับสนุนสินเชือและนําเสนอผลิตภัณฑ์
อนุพันธ์ทางการเงินแก่ลูกค้ า จนประสบความสําเร็ จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม อาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย และกัมพูชา
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

นับจากปี 2558 เป็ นต้ นไป สายบรรษัทธุรกิจจะยังคงมุ่งเน้ นการให้ บริ การทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้ าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ของลูกค้ า โดยมุ่ง เน้ นการสร้ างโอกาสและสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้ าไปยังอาเซียนภายใต้ การผสานพลังความร่ วมมือกับกลุ่ม
ซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆ ทัวภูมิภาค รวมทังการผลั
4
กดันให้ มีการเพิมธุรกิจจากลูกค้ าต่างประเทศทีเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ 4น
ต่อไป
วาณิชธนกิจ
ในปี 2557 เป็ นปี แห่งการเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญอย่างต่อเนือง ภายหลังจากได้ มีการรวมสายบรรษัทธุรกิจ และสายวาณิชธนกิจเข้ า
อยู่ภายใต้ สายธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้ มีการจัดหาบุคลการทีมีความชํานาญในธุรกิจวาณิชธนกิจเข้ าร่ วมเพิมเติม เพือรองรับความท้ า
ทายต่อการดําเนินธุรกิจทีมีแนวโน้ มเติบโตรุ กก้ าวไปข้ างหน้ าอย่างรวดเร็ ว อีกทังยั
4 งได้ มีการเสริ มสร้ างจุดแข็งร่ วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ใน
การจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีทีมีความเชียวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็ นผู้ดแู ลโดยประสานงานแลกเปลียนความรู้ และข้ อมูลอุตสาหกรรมใน
ระดับอาเซียน เพือให้ สามารถนําเสนอบริ การทางการเงินแก่ลูกค้ าอย่างครบวงจร ซึงรวมถึงการให้ คําปรึ กษาด้ านกลยุทธ์ และ
คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของลูกค้ า ดังนัน4 จึงสามารถเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และเพิมมูลค่าธุรกิจให้ กบั ลูกค้ า
รวมทังยั
4 งครอบคลุมไปถึงการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้ นนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ทีเหมาะสม
ผลการดําเนินงานของสายธุร กิจขนาดใหญ่ในปี ทีผ่านมา จึงมี การเติบโตทางด้ านวาณิ ชธนกิจอย่างก้ าวกระโดด โดยได้ ประสบ
ความสําเร็ จในการเข้ าเป็ นทีปรึ กษาการเงินในการควบรวมกิจการรายใหญ่ทงในประเทศ
ั4
และระดับอาเซียน การเป็ นทีปรึ กษาในการ
นําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังการออกตราสารหนี
4
4ประเภทต่างๆ จํานวนมาก
จากการผนึกกําลังของสายบรรษัทธุรกิจ สายวาณิชธนกิจ และกลุ่ม ซีไอเอ็มบีในระดับอาเซียน จะทําให้ ธนาคารมีศกั ยภาพก้ าวสู่การ
เป็ นธนาคารทีสําคัญและมีความหมายสําหรับลูกค้ าทีมีความสําคัญต่อเรา นับเป็ นความก้ าวหน้ าอีกขันในการร่
4
วมกันก้ าวสู่ธุรกิจการ
ลงทุนในอาเซียน
ในปี 2557 ธุรกรรมสําคัญๆ ทีประสบความสําเร็ จ มีดงั นี 4
ตราสารหนี ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี 4 เพอร์ เฟค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ควอลิตี 4 เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเชียเสริ มกิจลีสซิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

หน้ าที.
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
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มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)
92,580
6,600
6,395
6,100
5,000
4,500
4,000
3,050
1,680
1,450
1,400
1,200

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง
บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
การประปาส่วนภูมิภาค
บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้ร่วมจัดจําหน่าย

ตราสารทุน
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (CBG)

หน้ าที.
ทีปรึกษาทางการเงินร่ วม/
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม
ตัวแทนจําหน่าย/ผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายร่ วม

บริ ษัท อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ICHI)
บริ ษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) (SAPPE)
บริ ษัท ศรี สวัสดิn พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) (SAWAD)
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (TAE)
บริ ษัท การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (BA)
บริ ษัท นํ 4าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) (BRR)
บริ ษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด (มหาชน) (VPO)
บริ ษัท เมืองไทย ลิสซิง จํากัด (มหาชน) (MTLS)
บริ ษัท อีสเทอร์ นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (EPG)

ทรัสต์ เพื.อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี
เมียม โกรท (WHART)
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)
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หน้ าที.
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม
ตัวแทนจําหน่าย

1,000
1,000
1,000
400
200
16,600

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)
7,000
3,900
1,012
1,725
592
13,000
1,150
637
2,997
4,060

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)
3,208
15,714

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

สายพาณิชย์ ธนกิจ
สายพาณิชย์ธนกิจให้ บริ การครอบคลุมลูกค้ ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จนไปถึงขนาดค่อนข้ างใหญ่ในหลากหลาย
ภาคธุร กิจ โดยมีเจ้ าหน้ าทีของธนาคารทีมีความเชี ยวชาญเป็ นผู้ดูแ ล ให้ คําปรึ กษาและคําแนะนํ าทีเป็ นประโยชน์ แ ก่ลูกค้ า และ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างครบวงจรผ่านเครื อข่ายศูนย์ธุรกิจของธนาคารทัวประเทศ
ในปี 2557 สายพาณิชย์ธนกิจเผชิญกับความท้ าทายอย่างต่อเนืองทังจากปั
4
จจัยภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สาย
พาณิชย์ธนกิจสามารถขยายธุรกิจและบริ หารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพจากการบริ หารเชิงกลยุทธ์ โดยการเปลียนแปลงภายใน
สายงานทีสําคัญ ได้ แก่ การเปลียนแปลงโครงสร้ างองค์กรเพือสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจภายใต้ แรงกดดันจากการแข่งขันของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ รวมทังมี
4 การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพือส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือกันในการทํางาน
ปั จจัยแวดล้ อ มทีสําคัญในปี ทีผ่านมาประกอบด้ วย ปั ญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและภาวะการแข่งขันทีเข้ มข้ นขึน4 ระหว่าง
สถาบันการเงิน ทังนี
4 4 สายพาณิชย์ธนกิจได้ รองรั บการเปลียนแปลงต่างๆโดยกําหนดเซ็กเมนต์กลุ่มลูกค้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินและกระบวนการทํางานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชือไวจังและสินเชือไวจัง
เยอะจริ งสําหรับกลุ่มลูกค้ ารายเล็ก ตลอดจนใช้ ความได้ เปรี ยบด้ านเครื อข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพือเพิมศักยภาพในการเป็ นพันธมิตรที
แข็งแกร่ งกับลูกค้ าของธนาคารทีมีการขยายกิจการหรื อการเชือมโยงทางการค้ าและการลงทุนในภูมิภาค
ปี 2557 เป็ นปี ทีธนาคารประสบความสําเร็ จด้ านพาณิชย์ธนกิจ แม้ ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมีการชะลอตัวประกอบกับความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก ธนาคารและลูกค้ ายังคงเติบโตไปด้ วยกันอย่างต่อเนือง โดยธนาคารมีผลการดําเนินงานทีดีในธุรกิจหลักและมี
การขยายฐานลูกค้ าทังในกลุ
4
่มผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดค่อนข้ างใหญ่ตลอดจนผู้ประกอบการรายเล็ก เมือเปรี ยบเทียบกับผล
การดําเนินงานในปี 2556 สินเชือของสายพาณิชย์ธนกิจมีการเติบโตเพิมขึน4 สุทธิร้อยละ 19.5 มาอยู่ที 52 พันล้ านบาท ณ เดือน
ธันวาคม มีการบริ หารจัดการคุณภาพของสินทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ มีสดั ส่วนของสินเชือทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมด
ั4
(Gross
NPL) เพียงร้ อยละ 0.7 สัดส่วนของต้ นทุนต่อรายได้ มีการปรับตัวดีขึ 4น และมีสดั ส่วนการกันเงินสํารองสินเชือ (Provision) ลดลงจาก
การควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์อย่างใกล้ ชิด รายได้ คา่ ธรรมเนียมเติบโตร้ อยละ 15 โดยเป็ นผลจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ทีมีความ
หลากหลายมากขึน4 ได้ แก่ การแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (FX) และตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมี รายได้ จาก
ค่าธรรมเนียมจํานวน 207 ล้ านบาท ส่งผลให้ สายพาณิชย์ธนกิจมีกําไรก่อนภาษีและค่าใช้ จ่ายส่วนกลางเพิมขึ 4นร้ อยละ 44 มาอยู่ที 1.5
พันล้ านบาทในปี 2557
หนึงในค่านิยมองค์กรทีสํ าคัญของสายพาณิชย์ ธนกิจในการบริ หารงาน คือ การมุ่งเน้ นคนเป็ นหลัก (People Centric) โดยให้
ความสําคัญกับความต้ องการทีแท้ จริ งของลูกค้ า เพือนําเสนอบริ การทางการเงินทีจะสร้ างความพึงพอใจและส่งมอบประสบการณ์ทีดี
ให้ แก่ลูกค้ า อีกทังยั
4 งให้ ความสําคัญกับการเพิมจํานวนลูกค้ าใหม่และรั กษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้ าปั จจุบนั โดยการสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินทีตรงกับความต้ องอย่างสมําเสมอ ในขณะเดียวกันทางธนาคารยังให้ คณ
ุ ค่ากับบุคลากร เนืองจาก
บุคลากร คือ ทรัพยากรทีสําคัญทีสุดของธนาคารโดยเป็ นกําลังหลักในการขับเคลือนองค์กรไปสู่ความสําเร็ จ ธนาคารจึงมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนืองผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆเช่น หลักสูตร OMEGA เพือพัฒนาทักษะเชิง
ลึกในการบริ หารจัดการความเสียงสําหรับเจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ รวมไปถึงการแลกเปลียนความรู้ ข้ ามสายงาน (Cross Business
Unit Rotation) ธนาคารยังส่งเสริ มทักษะภาวะผู้นําให้ แก่พนักงานโดยการให้ อํานาจและหน้ าทีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และใช้
ระบบการให้ ผลตอบแทน (Rewards & Recognition) เพือสร้ างความรู้ สึกในการเป็ นเจ้ าของ นอกจากนี 4 ธนาคารยังจัดทําแบบสํารวจ
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็ นประจําทุกปี เพือรวบรวมความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสําหรับใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสถานทีทํางาน และเพือให้ ธนาคารเป็ นหนึงในสถานที

ส่วนที 1 หน้ า 16

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ทํางานสําหรับบุคลากรผู้ต้องการทํางานในธุรกิจธนาคาร ซึงในทีสุด ค่านิยมองค์กรได้ ถูกสะท้ อนในผลการดําเนินงานทีน่าพอใจในปี
2557 อันจะนําไปสู่การสร้ างผลกําไรและการเติบโตอย่างยังยืนเพือเพิมมูลค่าแก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยาวต่อไป
สําหรับปี 2558 ประเทศไทยยังคงต้ องเผชิญกับความท้ าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลก ได้ แก่ ปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย การ
ลดลงของราคานํ 4ามัน ปั ญหาค่าเงินในภูมิภาคอาเซียนและการเข้ าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปั จจัยเหล่านี 4จะส่งผล
กระทบทังทางตรงและทางอ้
4
อมต่อเศรษฐกิจไทย เนืองจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงของการฟื น4 ตัว และถึงแม้ จะมีแรงสนับสนุนจาก
โครงการโครงสร้ างพื 4นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ แต่โครงการเหล่านี 4ยังอยู่ในช่วงเริ มต้ น ยังไม่ส่งผลทางบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมสาย
พาณิชย์ธนกิจจึงได้ วางกลยุทธ์ในการดําเนินงานโดยการขยายฐานลูกค้ ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางไปจนถึงขนาดค่อนข้ างใหญ่
รวมถึงกระจายความเสียงด้ วยการออกแบบโปรแกรมผลิตภัณฑ์และบริ การเฉพาะสําหรับผู้ประกอบการรายเล็ก นอกจากนี 4 ยังให้ การ
สนับสนุนโครงการทีเกียวข้ องกับ AEC ซึงธนาคารมีความได้ เปรี ยบจากการอาศัยเครื อข่ายระดับภูมิภาคทีแข็งแกร่ งทีจะสนับสนุนการ
ขยายการค้ าและการลงทุนข้ ามพรมแดนแก่ลูกค้ าในภาวะทีการค้ าและการลงทุนภายในภูมิภาคมีการขยายตัวอย่างต่อเนื องโดย
ธนาคารจะสนับสนุนผ่านหน่วยงาน ASEAN Business Solution (ABS) ทีได้ จดั ตังขึ
4 4นภายในสายพาณิชย์ธนกิจในทุกประเทศของ
กลุ่มซีไอเอ็มบี เพือการประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้ บริ การเต็มรู ปแบบและเป็ นเครื อข่ายข้ อมูลภายในภูมิภาคซึงจะ
ช่วยสร้ างรายได้ และขยายฐานลูกค้ าของธนาคารต่อไป
สายธุรกิจรายย่ อย
แม้ ปี 2557 จะเป็ นปี ทีมีความท้ าทาย ทังจากสภาวะการแข่
4
งขันทางธุรกิจและสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจทีไม่เอือ4 อํานวยจากปั จจัย
ภายนอกต่างๆ ธนาคารยังคงพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อลูกค้ าอย่างต่อเนือง ดังนี 4
• การเปิ ดสาขาหลักสองแห่งในรู ปแบบศูนย์ให้ บริ การทางการเงินและคําแนะนําด้ านการลงทุนครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้ าธนบดีธนกิจ
(Preferred) ในทําเลธุรกิจของกรุ งเทพฯ ได้ แก่ สํานักสีลมและสาขาสยามพารากอน
• การนําเสนอ Beat Banking นวัตกรรมธนาคารรู ปแบบใหม่ผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้ อมแนวทางการขยายฐานลูกค้ าของธนาคาร
ร่ วมกับ AIS ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือทีใหญ่ทีสุดของประเทศไทย
• การเปิ ดให้ บริ การบัตรเครดิตซีไอเอ็มบี ไทย เน้ นการเป็ นบัตรเครดิตทีดีทีสุดสําหรับผู้รักการเดินทาง
ในปี 2557 ธนาคารมีผลประกอบการด้ านธุรกิจรายย่อยทีโดดเด่น โดยมีการขยายตัวของฐานลูกค้ าและปริ มาณธุรกิจคือ
• ฐานลู ก ค้ า ธนบดี ธ นกิ จ ซึงเป็ นลู ก ค้ า หลัก ขยายตัว ร้ อยละ 50 และปริ ม าณสิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ารบริ ห าร (Assets
Management) เติบโตร้ อยละ 30
• สาขารวม 146 สาขาทัวประเทศ สามารถระดมเงินด้ วยผลิตภัณฑ์เงินฝากและเงินลงทุนกว่า 40,000 ล้ านบาท
• ผลิตภัณฑ์สินเชือโดยรวมขยายตัวร้ อยละ 30
• กําไรสุทธิก่อนตังสํ
4 ารองเติบโตถึงร้ อยละ 155

Under

นอกจากนี 4 ธนาคารยังคงเดินหน้ าพัฒนาศักยภาพด้ านการขายของพนักงานสาขาอย่างต่อเนืองจากปี ทีผ่านมาด้ วยโครงการ Project
Next ซึงหลังจากสิ 4นสุดโครงการ ศักยภาพด้ านการขายผ่านสาขาของธนาคารปรับตัวดีขึ 4นอย่างชัดเจนโดย
• ปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนขยายตัวเพิมขึ 4น 2 เท่า
• ฐานลูกค้ าและยอดเงินฝากขยายตัวร้ อยละ 20
• เป็ นผลให้ ความสามารถในการทํากําไรต่อสาขาเติบโตร้ อยละ 60
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บริหารธุรกรรมการเงิน
สายบริ หารธุรกรรมการเงินของธนาคารให้ บริ การทีครอบคลุมในด้ านต่างๆ เช่น การบริ หารเงินสด (Cash Management) สินเชือธุรกิจ
การค้ าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และบริ การด้ านหลักทรัพย์ (Securities Services) ทีมงานมีประสบการณ์ในการให้ บริ การ
คําปรึกษาและผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้ าแต่ละรายเพือตอบสนองความต้ องการของบริ การทางการเงินของ
ลูกค้ าในแต่ละวันโดยใช้ เครื อข่ายเทคโนโลยีและบริ การของธนาคาร
ปี 2557 เป็ นปี ทีสายบริ หารธุรกรรมการเงินยังดําเนินต่อเนืองทังการเปลี
4
ยนแปลงและพัฒนาทังทางด้
4
านผลิตภัณฑ์ ระบบ เทคโนโลยี
และบริ การต่อเนืองจากปี 2556 ซึงสอดคล้ องกับแผนการพัฒนาของธนาคาร โดยเฉพาะงานทีเกียวข้ องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที
ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าของธนาคาร และการให้ บริ การลูกค้ า ซึงได้ มีการปรับปรุ งขันตอนต่
4
างๆในการทํางาน ตลอดจนการ
ให้ บริ การ และข้ อมูลต่างๆ แก่ลกู ค้ าหลังการขาย ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึ 4น ซึงเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั สายงานในการก้ าว
ไปข้ างหน้ าและสามารถรองรับการให้ บริ การกับลูกค้ าทีจะเพิมจํานวนขึน4 ในอนาคต โดยเฉพาะลูกค้ าทีมีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจ
และการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน หรื อลูกค้ าจากประเทศอืน ในกลุ่มอาเซียน ทีต้ องการลงทุน หรื อทําธุรกิจในประเทศ
ไทยภายใต้ ยุทธศาสตร์ ระยะยาวของสายงาน ซึงยังคงเป็ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทีกลุ่มซีไอเอ็มบีมีความแข็งแกร่ งและ
ความเชี ยวชาญในระดับ ภูมิ ภ าค เพื อสร้ างความแตกต่างในบริ การผลิ ต ภัณ ฑ์ ทางการเงิ น ทีนํ า เสนอแก่ ลูก ค้ าและสร้ าง Value
Proposition ในกลุ่มเป้าหมายเพือให้ บริ การทางธุรกรรมการเงินของธนาคารสามารถแข่งขันได้ ทงตลาดในประเทศและตลาดภู
ั4
มิภาค
นอกจากนี 4 ทีมงานยังคงเสริ มความสัมพันธ์ อ ย่ างต่อ เนื องกับลูกค้ าทัวประเทศผ่ านเครื อ ข่า ยสาขาตลอดจนผ่ านระบบ Internet
Banking เพือให้ ครอบคลุมฐานลูกค้ าอย่างทัวถึง
การบริ หารเงินสดและสินเชือธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศของธนาคารเป็ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การอันหลากหลายเพือบริ หาร
ความเสียงและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับลูกค้ า โดยมี BizChannel เป็ นช่องทางบริ การ Internet Banking ของธนาคาร ซึงทําให้
ลูกค้ าสามารถทําธุรกรรมต่างๆทางการเงินของสายบริ หารธุรกรรมการเงินได้ นอกจากนี 4 ในปี 2557 ได้ มีการนําเสนอบริ การหลักๆ ที
เป็ นทีต้ องการของลูกค้ าและการนําเสนอช่องทางให้ บริ การของธนาคารทีได้ รับความนิยมจากลูกค้ า เช่น บริ การ Trade Finance
QuickGuarantee และ Cheque Payment Centre ทีสํานักงานใหญ่ของธนาคารทีสามารถรองรับการให้ บริ การลูกค้ าในการทําการ
จ่ายเงินให้ กับซัพพลายเออร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน4 โดยในปี ทีผ่านมาธนาคารมีปริ มาณรายการทําการจ่ายเงินให้ กบั ซัพ
พลายเออร์ ผ่านบริ การรับออกเช็คสังจ่ายแทนลูกค้ าเพิมขึ 4นกว่า 3 เท่าตัวของปริ มาณรายการในปี 2556
ในการให้ บริ การด้ านธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารได้ รับใบอนุญาตสําหรับการให้ บริ การประเภทต่างๆ ได้ แก่ บริ การนายทะเบียน บริ การ
เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริ การบริ หารกองทุนและบริ การดูแลรักษาหลักทรั พย์ จากใบอนุญาตดังกล่าว ทําให้ การบริ การทางด้ านธุรกิจ
หลักทรัพย์ของธนาคารเป็ นไปอย่างครบวงจร โดยรวมถึงการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริ การนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน บริ การดูแล
รักษาหลักทรัพย์ บริ การตัวแทนหลักทรัพย์ต่างๆเช่น บริ การ Safe Keeping เป็ นต้ น ทังนี
4 4 การให้ บริ การเหล่านี 4มีการรองรับด้ วยระบบ
เทคโนโลยีทีมันคง ซึงทําให้ บริ การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ประกอบกับความมุ่งมันของทีมงาน ทําให้ บริ การ
ของธนาคารสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าทีมีความซับซ้ อนมากขึ 4นได้ เป็ นอย่างดี
สินทรัพย์ภายใต้ การดูแลของธนาคารมาจากธุรกรรมดังต่อไปนี 4 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
(ก) การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จํานวน 38 รายการ มูลค่า 87,284.6 ล้ านบาท
(ข) การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์และผู้รับฝากทรัพย์สิน 21 กองทุน มูลค่า 16,340 ล้ านบาท
(ค) การเป็ นผู้รับฝากทรัพย์สินให้ บริ ษัท 10 ราย มูลค่า 3,715.82 ล้ านบาท
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(ง) การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชําระเงินสําหรับหุ้นสามัญจํานวน 18 หลักทรัพย์ หุ้นกู้เอกชนจํานวน 153 ราย
พันธบัตรรัฐบาลจํานวน 5 รายการ รวมมูลค่าทังสิ
4 4น 164,661.60 ล้ านบาท
(จ) การเป็ นตัวแทนด้ าน Long Term Facility และตัวแทนหลักทรัพย์มลู ค่า 24,700 ล้ านบาท
สายบริหารเงิน
สายบริ หารเงินมีหน้ าทีในการบริ หารสินทรัพย์และหนี 4สินทางการเงิน และบริ หารสภาพคล่อง ตามกรอบนโยบายของธนาคารและกฏ
ระเบียบทีทางการกําหนด รวมถึงการค้ าตราสารประเภทต่างๆ การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี 4 และ การนําเสนอผลิตภัณฑ์
และการบริ หารเงินให้ แก่ลกู ค้ าของธนาคาร
ปี 2557 เป็ นปี ทีมี การขยายผลิตภัณฑ์แ ละบริ การเพิมขึน4 อาทิ หุ้นกู้ทีมี อ นุพันธ์ แ ฝงทีจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับอัตราดอกเบีย4
(interestrate linked note) อัตราแลกเปลียน (FX linked note) และราคาทองคํา (gold linked note) รวมทังได้
4 ขยายสายผลิตภัณฑ์
ใหม่ด้าน commodity hedging เพิม เช่น สินค้ าโภคภัณฑ์ประเภทนํ 4าตาล และยางพารา เป็ นต้ น
นอกจากนัน4 ยังสามารถระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี 4อนุพนั ธ์ระยะยาวทีมีอายุตราสารเกินกว่า 10 ปี ให้ กบั กลุ่มลูกค้ าสถาบันและ
ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิมลู ค่า 400 ล้ านริ งกิตในประเทศมาเลเซีย ซึงนับเป็ นครั ง4 แรกของธนาคารพาณิชย์ไทยธนาคารเป็ นผู้ประกันการ
จําหน่ายตราสารหนีใ4 ห้ กับภาครั ฐและภาคเอกชน โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 6.8 อยู่ในลํ าดับที 7 และมี มูล ค่าการจัด
จําหน่ายตราสารหนี 4ในตลาดแรก (primary market) รวม 47,742 ล้ านบาท ในขณะทีมูลค่าการซื 4อขายตราสารหนี 4ให้ กบั ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในตลาดรอง (secondary market) มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 6.1 อยู่ในลําดับที 7 และมีมูลค่าการซื 4อขายรวม
705,956 ล้ านบาท
ในปี 2557 ธนาคารได้ รับรางวัลบริ หารความเสียงด้ านต่างๆจากการสํารวจของนิตยสาร Asiamoney Polls ดังนี 4
1. ธนาคารต่างชาติทีให้ บริ การด้ านอัตราแลกเปลียนดีทีสุด
2. ธนาคารต่างชาติทีมีผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การด้ านอัตราแลกเปลียนดีทีสุด
3. ธนาคารต่างชาติทีให้ บริ การด้ าน Foreign Exchange Options ดีทีสุด
4. ธนาคารต่างชาติทีมีงานวิจยั ด้ านตลาดอัตราแลกเปลียนดีทีสุด
5. ธนาคารทีให้ บริ การด้ านการบริ หารความเสียงจากการให้ สินเชือดีทีสุดในประเทศไทย
6. ธนาคารทีเสนออนุพนั ธ์ทางการเงินเพือบริ หารความเสียงด้ านสินเชือดีทีสุดในประเทศไทย
7. ธนาคารทีมีการขายหุ้นกู้ภาคเอกชนดีทีสุดในประเทศไทย
8. ธนาคารทีให้ บริ การหุ้นกู้ภาคเอกชนดีทีสุดในประเทศไทย
9. ธนาคารทีมีงานวิจยั ด้ านตลาดตราสารหนี 4ภาคเอกชนดีทีสุดในประเทศไทย
10. ธนาคารทีให้ บริ การบริ หารความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 4ยดีทีสุดในประเทศไทย
11. ธนาคารทีมีผลิตภัณฑ์และการเสนอขายผลิตภัณฑ์บริ หารความเสียงจากอัตราดอกเบี 4ยดีทีสุดในประเทศไทย
12. ธนาคารทีเสนออนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านอัตราดอกเบี 4ยดีทีสุดในประเทศไทย
13. ธนาคารทีมีงานวิจยั ด้ านอัตราดอกเบี 4ยดีทีสุดในประเทศไทย
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อีกทังได้
4 รับรางวัลจากการสํารวจของนิตยสาร The Asset (Asset Asian Awards, Triple A) ดังนี 4
14. สถาบันทีมีผลิตภัณฑ์อนุพนั ธ์ทางการเงินดีทีสุดในประเทศไทย
ในปี 2558 สายบริ หารเงินจะมีการพัฒนาต่อไปไม่หยุดยัง4 โดยตังเป
4 ้ าหมายว่าจะเป็ นทางเลือกแรกของลูกค้ าทีต้ องการขยายกิจการ
ไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาศัยเครื อข่ายของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ในมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว รวมทังฮ่
4 องกง
และเซียงไฮ้ ประเทศจีน ในการนําเสนอบริ การทางการเงินทีครบวงจรและตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets Group (CFG) ให้ บริ การด้ านทีปรึ กษาทางการเงิน รวมถึงการให้ คําปรึ กษา
ในการควบรวมกิจการ (M&A) และการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ กบั บริ ษัทชันนํ
4 าต่างๆ ในประเทศไทย
ปี 2557 เป็ นปี ทีท้ าทายสําหรับธุรกิจการเงินในประเทศไทย ความไม่แน่นอนทางการเมืองซึงเริ มต้ นช่วงปลายเดือนตุลาคม 2556 ได้
ส่งผลกระทบทางลบต่อตลาดทุน โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ได้ ปรับลดลงถึงระดับ 1,230.77 จุดในวันแรกของการซื 4อขายของปี ภาวะ
ตลาดในช่วงต้ นปี ไม่เอื 4อต่อการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทุน (Equity Products) รวมถึงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัวไปเป็ น
ครัง4 แรก (IPO) การเสนอขายตราสารทุนและทรั สต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (REIT) ดังนัน4 ในช่วงครึ งปี แรกธนาคารจึงได้
มุ่ง เน้ นไปทีธุ ร กรรม M&A การมุ่งเน้ นผลิต ภัณ ฑ์ ทีเหมาะสมในช่ ว งเวลาที พอเหมาะทํ าให้ ธ นาคารสามารถให้ คํ าปรึ กษาและ
ข้ อเสนอแนะซึงให้ ผลประโยชน์สงู สุดกับลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
จากกลยุทธ์ดงั กล่าวข้ างต้ น ทําให้ ธนาคารประสบความสําเร็ จในธุรกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยธุรกรรม M&A ทีโดดเด่นได้ แก่
การเข้ าซื 4อกิจการโรงไฟฟ้ามูลค่า 5,300 ล้ านบาทจากบริ ษัท ไซม์ ดาร์ บี 4 เอนเนอร์ จี พีทีอี จํากัด โดยบริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด ซึง
ธนาคารได้ รับการแต่งตังให้
4 เป็ นทีปรึกษาทางการเงินและผู้ให้ สินเชือหลักรายเดียว ในส่วนของธุรกรรมอืนๆ ทีสําคัญนัน4 ธนาคารได้ รับ
การแต่งตังให้
4 เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินร่ วมและผู้จัดการการจัดจําหน่ายร่ วมสําหรับการทํา IPO ของ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) มูลค่ากว่า 7,000 ล้ านบาท รายละเอียดธุรกรรมด้ านตราสารทุนทีสําคัญๆ มีดงั นี 4
ชื.อหลักทรัพย์
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (CBG)
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (WHART)
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อิมแพ็คโกรท
(IMPACT)
บริ ษัท การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (BA)

หน้ าที.
ทีปรึกษาทางการเงินร่ วม/ผู้จดั การการจัด
จําหน่ายร่ วม
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายร่ วม

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)
7,000
3,208

ตัวแทนจําหน่าย

15,714

ตัวแทนจําหน่าย/ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ร่ วม

13,000
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สําหรับปี 2558 สายงาน Corporate Finance and Equity Capital Markets Group มุ่งเน้ นการเพิมรายได้ ค่าธรรมเนียมจากการให้
คําปรึกษาทางการเงินในการทําธุรกรรม M&A และการเสนอขายตราสารทุน ทังนี
4 4 การจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
4
จอาเซียน (AEC) กําลัง
ใกล้ เข้ ามา ธนาคารคาดว่าจะมีธุรกรรม M&A ขนาดใหญ่ข้ามประเทศและการเสนอขายตราสารทุนในลักษณะ IPO และ REIT ขนาด
ใหญ่ ใ นภาคธุ ร กิจ ต่า งๆเกิ ด ขึน4 อย่ า งต่อ เนื อง ด้ ว ยศัก ยภาพของการผสานพลัง ในระดับ ภูมิ ภ าคและความร่ ว มมื อ ระหว่า งสาย
Corporate Finance and Equity Capital Markets Group สายวาณิชธนกิจ ทีมผู้เชียวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม (Sector Team)
และสายบรรษัทธุรกิจ ธนาคารมีความพร้ อมทีจะนําเสนอแนวทาง/ผลิตภัณฑ์ทีครบถ้ วนเหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า ทังนี
4 4
การทีลูกค้ าเลือกใช้ บริ การของธนาคารอย่างต่อเนืองเป็ นข้ อพิสูจน์ถึงความแน่วแน่ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้ ค่านิยมหลัก
(Core Value) คือ “ให้ บริ การทีเหนือความคาดหมายเพือให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ”
2.2 การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

แหล่ งเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 194.2 พันล้ านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 39.5 พันล้ านบาท ธนาคารใช้ เงินทุนประมาณร้ อยละ 80.7
จากเงินทุนทังหมดสํ
4
าหรับเงินให้ สินเชือรวมดอกเบี 4ยค้ างรับ ส่วนทีเหลือใช้ ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและการ
ลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุมการใช้ ไปของแหล่งเงินทุนให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากการเปรี ยบเทียบเงินให้ สินเชือและเงินฝาก เงินให้ สินเชือทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 71.5 พันล้ านบาทในขณะทีเงินให้
สินเชือทีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 118.5 พันล้ านบาท ในด้ านเงินฝากทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 175.1 พันล้ านบาท และเงินฝาก
ทีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 19.1 พันล้ านบาท
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี.ยง (Capital Adequacy Ratio)
ตังแต่
4 ปี 2556 เป็ นต้ นไป ธนาคารมีการคํานวณเงินกองทุนต่อ สินทรั พย์เสียง (CAR) เงินกองทุนชัน4 ที 1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้ าของต่อสินทรั พย์เสียง (CET1) และเงินกองทุนชันที
4 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึงได้ มีการกําหนดให้ เพิมฐานเงินทุนเพือให้ สามารถ
รองรั บความเสียงได้ ดีขึน4 โดย ณ สิน4 เดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงทีร้ อยละ 15.0 การดํารง
เงินกองทุนชันที
4 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรั พย์เสียง และเงินกองทุนชันที
4 B ต่อสินทรัพย์เสียงอยู่ทีร้ อยละ 9.9 และร้ อยละ 9.9
ตามลําดับ ซึงเห็นได้ ว่าธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั 4 าทีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้ ที
ร้ อยละ 8.5 ร้ อยละ 4.5 และร้ อยละ 6.0 ตามลําดับ
หน่วย: พันล้ านบาท
ณ 31 ธันวาคม
เงินกองทุน

2557

2556(1)

2555

กองทุนชันที
4 1

21.0

19.6

17.0

เงินกองทุนชันที
4 B ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ
กองทุนชันที
4 2
เงินกองทุนรวม
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
4 B (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
4 B ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของ

21.0
10.7
31.7
9.9
9.9

19.6
8.3
27.9
9.9
9.9

9.9
26.9
10.3
-

5.1

4.2

5.9

15.0

14.1

16.2

211.5

198.0

166.0

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
4 ; (%)
เงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี.ยง (%)
สินทรัพย์ เสี.ยง
(B)

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ Basel III โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั4
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นไป

ส่วนที 1 หน้ า 22

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

นโยบายการบริหารความเสี.ยงสภาพคล่ อง
ความเสี ยงด้ านสภาพคล่องคือความเสียงทีธนาคารไม่ส ามารถหาแหล่งเงินทุนได้ ทันท่วงทีต่อความต้ องการทังในปั
4 จจุบันและใน
อนาคตซึงเป็ นผลสื บเนื องจากการทีไม่ ส ามารถแปลงสิ นทรั พย์ ใ นรู ป ต่างๆ กลับ มาเป็ นเงิ นสด หรื อ จัด หาเงิ น ทุน ได้ ไม่ ทันเวลา
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการมีบทบาทสําคัญยิงในการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ อํานาจ
แก่คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี 4สิน ทําหน้ าทีกํากับดูแลหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ซึงรวมถึงสายบริ หารเงินในการดูแลและบริ หาร
สภาพคล่องโดยคณะกรรมการมี การบริ หารสินทรั พย์แ ละหนีส4 ินของธนาคารในเชิงรุ กและฉับไวต่อสถานการณ์ ทีเปลี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาโดยมี การประชุมทุกเดือน หรื อ ประชุมเพิมเติมเมือจํ าเป็ น นอกจากนี 4 ธนาคารมี สายบริ หารความเสี ยงทําหน้ าทีเสนอ
นโยบายบริ ห ารความเสี ยงสภาพคล่ อ ง และสายบริ ห ารเงิ น ทบทวนความเสี ยงด้ า นสภาพคล่ อ งเป็ นประจํ า เพื อขออนุมัติต่ อ
คณะกรรมการธนาคารและเพือความเหมาะสมและรัดกุมในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารกําหนดให้ ใช้ นโยบายดังกล่าวกับบริ ษัท
ย่อยด้ วย
ธนาคารจะยังคงให้ ความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุ งฐานลูกค้ ารายย่อยเพือให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของสินทรัพย์ของ
ธนาคาร กลยุทธ์หนึงในการบริ หารสภาพคล่องของธนาคารได้ แก่ การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน
(CASA) รวมทังเงิ
4 นฝากประจํารายย่อย ซึงเป็ นแหล่งเงินทุนทีมีต้นทุนการเงินตําและมันคง ในขณะทีใช้ เงินฝาก (รวมตัว‘ แลกเงินหุ้นกู้
ระยะสัน4 และหุ้นกู้อนุพนั ธ์) จากลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ หรื อลูกค้ ารายใหญ่ซงมี
ึ ความอ่อนไหวในด้ านราคามากกว่าลูกค้ ารายย่อยเพือเป็ น
ช่องทางในการบริ หารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานทีรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์
การตลาดให้ เหมาะสมสําหรับลูกค้ าแต่ละกลุ่มและเสริ มความสัมพันธ์กับลูกค้ าให้ แข็งแกร่ งยิงขึ 4น อันจะนําไปสู่การรักษาการเติบโต
ของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี 4 ธนาคารมีการจัดทําระบบเตือนล่วงหน้ าซึงจะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนมีแผน
ระดมสภาพคล่องฉุกเฉิน ซึงจะทําให้ ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินมาตรการต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาวะทีขาด
สภาพคล่อง ตลอดจนภาวะทีตลาดไม่เอื 4ออํานวย
นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้ สินเชือโดยให้ ความสําคัญกับความสามารถในการชําระหนี 4 โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ตามปกติของลูกค้ าและแหล่งอืนๆ ทีจะนํามาชําระหนี 4 อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ ความสําคัญกับหลักประกันทีจะมาคํ 4าประกันการ
กู้ยืมด้ วยเพื อใช้ เป็ นหลักประกันของการชํ าระหนี แ4 ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณี ทีลูกหนีผ4 ิดนัดชําระหนี 4 สําหรั บ
สินทรัพย์ทีธนาคารจะพิจารณารั บไว้ เป็ นหลักประกัน ประกอบด้ วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี 4 ตราสารทุน ทีดิน สิงปลูก
สร้ างเครื องจักร เป็ นต้ น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้ เหมาะสมกับระดับความเสียง
ของการให้ สิ น เชื อ อันดับเครดิต ของผู้ก้ ูแ ละสภาพคล่ อ งของหลัก ประกัน โดยธนาคารมี นโยบายการประเมิน ราคาและตี ร าคา
หลักประกันให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารความเสียงอย่างมี ประสิทธิ ผลและเป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ข องธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโดยหลักประกันทีธนาคารรั บไว้ จะต้ องมีการประเมินราคาและความถี ในการประเมินทีเป็ นไปตามนโยบายทีธนาคาร
กําหนด
หลักเกณฑ์ การควบคุมดูแลและการติดตามหนี ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในการบริ หารและติดตามหนี 4ทีมีปัญหาและทีมีแนวโน้ มทีจะมีปัญหา (Watch-list) อย่าง
ใกล้ ชิด เพือสามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ และเพือให้ การปฏิบตั ิงานในเรื องการติดตามหนี 4มีปัญหาเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยธนาคารได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการติดตามหนี 4ตังแต่
4 ประเภทลูกหนี 4ทีมีแนวโน้ มทีจะมีปัญหา ลูกหนีท4 ีกล่าวถึง
เป็ นพิเศษ จนถึงลูกหนี 4ทีตํากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอเพือปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ ดี
ยิงขึน4 นอกเหนือไปจากการจัดชันลู
4 กหนีต4 ามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้ ว ธนาคารยังมีการจัดชัน4 หนีต4 ามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
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(Qualitative Criteria) ซึงเป็ นการจัดชันล่
4 วงหน้ าสําหรับลูกหนี 4ทีมีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนทีจะมีการผิดนัดชําระหนี 4 ทังนี
4 4
สําหรับลูกหนี 4ทีมีแนวโน้ มทีจะมีปัญหา และลูกหนี 4กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จะมีการจัดทํารายงาน Pre-NPL Monitoring เพือติดตามลูกหนี 4
กลุ่มนี 4อย่างใกล้ ชิด ลูกหนี 4กลุ่ม Pre-NPL นี 4 จะแบ่งย่อยออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม Special Alert List (SAL) ได้ แก่ ลูกหนี 4กล่าวถึงเป็ น
พิเศษทีมีโอกาสเป็ นลูกหนี 4 NPL สูง และ Non Special Alert List (Non SAL) ได้ แก่ ลูกหนี 4กล่าวถึงเป็ นพิเศษอืนๆ สําหรับลูกหนี 4 NPL
(ครอบคลุมลูกหนี 4จัดชันตํ
4 ากว่ามาตรฐาน จัดชันสงสั
4
ย และจัดชันสงสั
4
ยจะสูญ) จะมีการจัดทํารายงาน NPL Managementเป็ นราย
เดือน ซึงทังรายงาน
4
Pre-NPL Monitoring และ NPL Management ต้ องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสียงเพือทราบและ
เพือพิจารณาสังการ นอกจากนี 4 ธนาคารได้ มีการจัดตังคณะทํ
4
างานบริ หารจัดการหนีท4 ีมีปัญหา (Problem Loan Management
Working Group) เพือพิจารณาให้ คําแนะนําในการจัดการหนี 4 NPL และหนี 4 Pre-NPL ทีมีภาระหนีต4 งแต่
ั 4 10 ล้ านบาทขึ 4นไป จาก
หลักเกณฑ์การควบคุมติดตามหนี 4และขันตอนปฏิ
4
บตั ดิ งั กล่าว จะช่วยให้ ธนาคารสามารถแก้ ไขหนี 4ทีมีปัญหา ตลอดจนช่วยเหลือลูกหนี 4
ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้ างหนี 4ในกรณีจําเป็ นได้ ทนั ท่วงที
นโยบายการปรับโครงสร้ างหนี ธนาคารมีนโยบายทีจะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 4ของลูกหนีท4 ีให้ ความร่ วมมือ มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้ มสามารถปฏิบตั ิตาม
เงือนไขทีตกลงกันใหม่ได้ ทังนี
4 4 เพือให้ ธนาคารและลูกหนีไ4 ด้ รับประโยชน์จากการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี 4ร่ วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมี
โอกาสได้ รับชําระหนี 4คืนสูงสุด หรื อมีส่วนสูญเสียตําสุด ในขณะทีลูกหนี 4ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้ ต่อไป แต่อาจจะต้ องรับความ
สูญ เสี ยบางส่วนของตนด้ วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี ต4 ามหลักเกณฑ์ข องธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ระมัดระวังมิให้ เป็ นการหลีกเลียงการจัดชันหนี
4 4 การกันเงินสํารองเพิม และหลีกเลียงหลักเกณฑ์การระงับรับรู้ ดอกเบี 4ยค้ างรับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาปรั บปรุ งโครงสร้ างหนีท4 งที
ั 4 เป็ นหนี ท4 วไปและหนี
ั
ม4 ีปัญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขัน4 ตอน และ
วิธีการทีกําหนดไว้ สําหรับกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 4 ซึงครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี 4 การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญญา
การติดตามและประเมินผล ซึงการปฏิบัติดงั กล่าว จะต้ องสอดคล้ องกับกฎข้ อบังคับของทางการและของธนาคาร นอกเหนือจาก
หน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 4แล้ ว บางกรณีธนาคาร
อาจมอบหมายให้ บุคคลทีสามทีเป็ นผู้ชํานาญการเฉพาะซึงได้ รั บอนุญ าตให้ ประกอบธุร กิจทีปรึ กษาทางการเงินให้ เป็ นทีปรึ กษา
ทางการเงิ น หรื อ ทํ า การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี แ4 ทนธนาคารได้ โดยเงื อนไขปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี จ4 ะต้ อ งนํ า เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการพิจารณาสินเชือหรื อผู้มีอํานาจอนุมตั ติ ามคําสังของธนาคาร
นโยบายการจัดชัน- สินทรัพย์ และการตัง- สํารองค่ าเผื.อหนีส- งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีกําหนดให้ จดั ชันสิ
4 นทรัพย์และการตังค่
4 าเผือหนี 4สงสัยจะสูญตามอัตรา
ทีกําหนดสําหรับสินทรัพย์จดั ชันแต่
4 ละประเภท ทังนี
4 4 เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. JB/;CCB เรื อง หลักเกณฑ์
การจัดชันหนี
4 4และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที 3 สิงหาคม 2551 หรื อตามทีจะมีการแก้ ไขโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบตั ภิ ายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ทีเข้ มงวดกว่า โดยมีทงการจั
ั4
ดชันตามเกณฑ์
4
คณ
ุ ภาพ
และการจัดชัน4 ตามจํานวนวันค้ างชําระตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยใช้ ผลทีด้ อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ น
ผลสรุ ปการจัดชันเพื
4 อสะท้ อนความเสียงทีแท้ จริ งของลูกหนี 4
นอกจากการกันเงินสํารองรายลูกหนี 4/รายบัญชี (Specific Provision) แล้ ว ธนาคารอาจกําหนดให้ มีการกันเงินสํารองทัวไป (General
Provision) ตามทีธนาคารเห็นสมควร ทังนี
4 4เพือรองรับความเสียหายทีอาจเกิดขึ 4นโดยไม่ได้ คาดหมายจากวัฏจักรทางเศรษฐกิจและจาก
ปั จจัยอืนๆ
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ปั จจัยความเสียง

ภาพรวมการบริหารความเสียง
ธนาคารมุง่ ทีจะใชห้ ลักเกณฑก์ ารบริ หารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพือใหธ้ นาคารมีผลประกอบการทางการเงินที
มันคงน่าเชือถือและยังยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้ องเผชิญกับความเสียงหลักๆ * ด้ านด้ วยกัน ได้ แก่ ความเสียงด้ านเครดิต
(Credit Risk) ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk) ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ
(Operational Risk) และความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริ หารความเสียง ซึงประกอบด้ วย การระบุ
ความเสียง การวัดความเสียง การกํากับติดตามความเสียง และการจัดการความเสียงด้ วยระบบการบริ หารความเสียงทีแข็งแกร่ ง โดย
มีหลักการทีว่าผลตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับระดับความเสียงทีธนาคารรับได้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
N
หาร
ความเสียง (Risk Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการย่อยอีก Q คณะทีพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสียงเกียวกับความเสียงด้ านต่างๆได้ แก่ Credit Risk Committee รับผิดชอบเรื องทีเกียวกับความเสียงด้ าน
เครดิต Operational Risk Committee รับผิดชอบเรื องทีเกียวกับความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ และ Basel Steering Committee กํากับ
ดูแลเรื องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel ทังนี
N N คณะกรรมการบริ หารความเสียงประกอบด้ วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ทําหน้ าที
ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริ หารความเสียง เพือให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทังกํ
N าหนดโครงสร้ างการ
กํากับดูแลในด้ านนี Nเพือให้ ความเสียงด้ านต่างๆ มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจทีโปร่ งใส
นอกจากนี N ในเดือนเมษายน V**W คณะกรรมการธนาคารได้ มีมติให้ จดั ตังN Board Risk Committee (BRC) เพือให้ มีคณะกรรมการ
กํากับดูแลด้ านความเสียงทีมีความอิสระ ดูแลรั บผิดชอบครอบคลุมทุกประเภทของความเสียง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง Board Risk Committee ประกอบดว้ ยกรรมการทังหมด
N
X ท่าน โดยทุกท่านเป็ นกรรมการธนาคารและมีผ้ ูบริ หารสูงสุด
สายบริ หารความเสียงเป็ นเลขานุการทีประชุม
ทังนี
N N ธนาคารมีสายบริ หารความเสียงทําหน้ าทีพัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสียง
ภายในธนาคารที เหมาะสม สายบริ ห ารความเสี ยงทํ า หน้ า ที สนับ สนุน การปฏิ บัติห น้ า ที ของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง
คณะกรรมการย่อยภายใต้ คณะกรรมการบริ หารความเสียง และคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการในการ
บริ หารความเสียงทีเกิดขึนN ในการดําเนินธุรกิจ สายบริ หารความเสียงเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอืนๆ ทีมีธุรกรรมหรื อ
กิจกรรมทีเกียวข้ องกับความเสียง
ความเสียงด้ านกลยุทธ์
ความเสียงด้ านกลยุทธ์เป็ นความเสียงทีอาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาทีไม่เพียงพอหรื อครอบคลุม ซึงอาจ
คุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรื อเป็ นผลทําให้ ขาดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน หรื อการขาดทรัพยากรและมาตรการทีจําเป็ น
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายทีสําคัญของการบริ หารความเสียงด้ านกลยุทธ์คือการรักษาความเสียงทีดําเนินการโดยธนาคารให้ อยู่ในระดับทีกําหนด
เพือให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสียทีอาจเกิดขึ Nน ดังนันธนาคารมี
N
การกําหนดระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึงอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการการบริ หาร
ความเสียงด้ านกลยุทธ์ประกอบด้ วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์ทีเกิดขึ Nนจริ งของแผนธุรกิจ
ทีได้ รับการอนุมตั ิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
ส่วนที 1 หน้ า 25

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

สถานการณ์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่ วมอย่างใกล้ ชิดตลอดกระบวนการ
กําหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดําเนินการแล้ ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายบริ หารทีได้ รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวน
ผลลัพธ์ทีเกิดขึ Nนจริ งเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
ความเสียงด้ านกลยุทธ์ ทีสําคัญๆ สรุปได้ ดังนี *
1. ความเสียงจากโครงสร้ างองค์ กรและการบริหารจัดการไม่ เหมาะสม
ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้ างองค์กรทีเหมาะสมเป็ นกลไกสําคัญทีช่วยส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย
ธนาคารจึงจัดตังคณะกรรมการและหน่
N
วยงานต่างๆให้ ทําหน้ าทีและรับผิดชอบงานต่างๆ ตามทีกําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบ
และกลไกในการถ่วงดุลอํานาจตามหลักการกํากับดูแลและการปฏิบตั งิ านทีดีอนั จะทําให้ การทําธุรกรรมต่างๆมีความถูกต้ องเทียงตรง
และการดําเนินการตามแผนธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื น
2. ความเสียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่ งขัน
ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็ นปั จจัยภายนอกทีธนาคารต้ องติดตามอยู่เสมอ การดําเนินการตามแผนธุรกิจภายใต้ สภาวการณ์
ภายนอกทีไม่เอื Nออํานวยอาจทําให้ ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีตังไว้
N ดังนันN เพือลดความเสียงดังกล่าวนักวิจยั
ร่ วมกับด้ านกลยุทธ์ ข องธนาคารจะมี ก ารติดตามและวิเคราะห์ภ าวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้ อ มทางการแข่ง ขันอย่า งใกล้ ชิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิงการวิเคราะห์และประเมินธนาคารคู่แข่งอย่างสมําเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจยั เชิงกลยุทธ์และข้ อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการคณะต่างๆ ทีเกียวข้ องเพือพิจารณาดําเนินการทีเหมาะสมต่อไป
3. ความเสียงจากความไม่ เพียงพอของเงินกองทุน
ความเพี ยงพอของเงินกองทุนเป็ นส่ว นประกอบทีสํ าคัญ อย่างยิงของกลไกในการลดและบริ หารความเสี ยง ซึงได้ แ ก่ การรั กษา
เงินกองทุนให้ เพียงพอทังในสภาวะปกติ
N
และสภาวะวิกฤต (extreme but plausible events) จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress
Test) โดยธนาคารได้ กําหนดแผนการบริ หารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารให้
เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด หนึงในเครื องมือทีธนาคารใช้ คือ CAR Trigger (Capital Adequacy Ratio Trigger) ซึงสายกลยุทธ์
และการเงินร่ วมกับสายบริ หารความเสียงใช้ เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้ าในการติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเสียงด้ านเครดิต
ความเสียงด้ านเครดิตเป็ นความเสียงทีเกิดจากการทีลูกค้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาไม่ยินยอมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหรื อพันธะทีมีตอ่
ธนาคารตามทีระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้หรื อสัญญาผูกพันอืนๆ ความเสียงด้ านเครดิตอาจส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของสินเชือธนาคารด้ อยลง
ซึงจะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดับเงินกองทุน การบริ หารความเสียงด้ านเครดิตมีวตั ถุประสงค์หลักเพือเสริ มสร้ าง
มูลค่าแก่ผ้ ูถือหุ้น โดยรายได้ ทีได้ รับจะต้ องสอดคล้ องและคุ้มค่ากับระดับความเสียงทียอมรั บได้ ทังนี
N N ภายใต้ นโยบายบริ หารความ
เสี ยงด้ านเครดิต ธนาคารได้ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี ยง เทคนิคการวัดความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง
ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้ าทีอย่างชัดเจน ระหว่างผู้ทําหน้ าทีด้ านการตลาด ผู้วิเคราะห์
สินเชือผู้ประเมินสินเชือ ผู้อนุมตั ิสินเชือ และผู้บริ หารจัดการความเสียง ในขณะเดียวกัน กรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกียวกับการบริ หาร
ความเสียงสําหรับธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ เริ มดําเนินการตังแต่
N ปี 2552 เมือกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ได้ เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ซงได้
ึ มีการปรับปรุ งเพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองและสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสียงของธนาคาร
และกลุ่มซีไอเอ็มบี
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ธนาคารได้ ปรับปรุ งและทบทวนเครื องมือในการประเมินความเสียงด้ านเครดิตอย่างต่อเนือง เพือให้ เหมาะสมกับประเภทลูกค้ า และ
พอร์ ตสินเชือของธนาคารทีเติบโตขึ Nน ประกอบไปด้ วย Corporate Rating Tool ซึงพัฒนาและใช้ สําหรับลูกค้ าบรรษัทธุรกิจหรื อลูกค้ า
ขนาดใหญ่ เครื องมือจัดระดับความเสียง SMEs Rating สําหรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาดย่อม เครื องมือจัดระดับความเสียงสินเชือ
กลุ่มพิเศษ (Specialised Lending) และระบบประเมินโดยใช้ คะแนน (Credit Scoring) สําหรั บลูกค้ ารายย่อยทังสิ
N นเชือไม่มี
หลักประกันและสินเชือมีหลักประกันรวมทังสิ
N นเชือเช่าซื Nอ ซึงในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงานเพือใช้ ในการจัดระดับความเสียงการ
ติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสียงจากหนี Nด้ อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสียงทีสําคัญทีกระทบต่อความสามารถในการทํากําไร
และความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนันN ธนาคารจึงให้ ความสําคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ ชิดและ
ระมัดระวัง และมีการตังสํ
N ารองค่าเผือหนี Nสงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี N ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้ าที
มีปัญหาในเชิงรุ กเพือเป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้ สินเชือด้ อยคุณภาพลง สําหรับการบริ หารความเสียงด้ านเครดิตระดับ Portfolio นันN
ธนาคารตระหนักถึงความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือ โดยมีการกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limits) ในระดับทีเหมาะสม
เช่น เพดานความเสียงในระดับประเทศ เพดานความเสียงในการให้ เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้ า เพดานความเสียงตามประเภทธุรกิจ เป็ น
ต้ น นอกจากนี N ธนาคารได้ มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพื อประเมินผลกระทบทีธนาคารจะได้ รับหากเกิดเหตุการณ์ ภาวะ
เศรษฐกิจและการเงินตกตํา ในกรณีทีเป็ นไปได้ และกรณีรุนแรง
ทุกๆ ปี ธนาคารมีการกําหนด Risk Appetite หรื อระดับความเสียงของ Portfolio ทียอมรับได้ ภายใต้ สภาพเศรษฐกิจทีมีการคาดการณ์
ว่าจะเป็ นในปี นันๆ
N เพือเป็ นแนวทางให้ การขยายธุรกิจดําเนินไปภายใต้ ระดับความเสียงทีสามารถบริ หารจัดการได้
ความเสียงด้ านตลาด
ความเสียงด้ านตลาดเกิดขึนN เมื อธนาคารมี การทําธุร กรรมทีมี ความเสี ยงจากความผันผวนของปั จจัยด้ านตลาด อันได้ แก่ อัตรา
ดอกเบี Nยอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึงอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้ และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารใช้ นโยบายบริ หารความเสียงด้ านตลาดเพือให้ มนใจว่
ั ากฎระเบียบ
และวิธีปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานทีควบคุมดูแลความเสียงด้ านตลาด ที
เป็ นอิสระจากหน่วยงานทีก่อให้ เกิดความเสียง อีกทังธนาคารยั
N
งมีการประเมินและกําหนดเงินทุนสํารองเพือรองรับความเสียงด้ าน
ตลาด ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ความเสียงด้ านตลาดประกอบด้ วย
1. ความเสียงจากอัตราดอกเบีย*
ธนาคารควบคุมดูแลความเสียงจากอัตราดอกเบี Nยทังในบั
N ญชีเพือการธนาคาร (Banking Book) และบัญชีเพือการค้ า (Trading
Book) ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Nยในบัญชีเพือการธนาคาร หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการทีสินทรัพย์ หนี Nสิน และรายการนอก
งบดุลทีอยู่ในบัญชี เพือการธนาคาร มีรอบระยะเวลาการปรั บอัตราดอกเบี Nยหรื อ การครบกําหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อ เมืออัตรา
ดอกเบี Nยอ้ างอิงของสินทรัพย์และหนี Nสินมีการเปลียนแปลงโดยไม่สอดคล้ องกัน และมีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี Nยสุทธิ (NII) และ/หรื อ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE) ธนาคารใช้ วิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะห์ความเคลือนไหวอัตราดอกเบี Nยของ
สินทรั พย์แ ละหนี สN ินในแต่ล ะช่วงเวลา และรายงานผลการวิเคราะห์ต่อ คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์แ ละหนีสN ิน (Assets and
Liabilities Management Committee: ALCO) คณะกรรมการบริ หารความเสียง (Risk Management Committee: RMC)
คณะกรรมการความเสียง (Board Risk Committee: BRC) และ คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) นอกจากนี N
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ธนาคารยัง มีการประเมินผลทีเกิดขึนN จากความเสียงอัตราดอกเบี Nยต่อการสูญเสียรายได้ (ดอกเบี Nยรั บสุทธิ) และ/หรื อ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจของส่วนทุนของธนาคารอันเป็ นผลจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี Nยทังในสถานการณ์
N
ปกติและสถานการณ์วิกฤตโดย
ธนาคารได้ กําหนด Management Action Trigger (MAT) เพือเป็ นมาตรการป้องกันความเสียงทีจะมีผลต่อดอกเบี Nยรับสุทธิ (NII
Effect) และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE Effect) ธนาคารบริ หารความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Nยโดยการปรับโครงสร้ างของ
สินทรัพย์และหนี Nสินให้ สอดคล้ องกับทิศทางของอัตราดอกเบี Nยทีคาดการณ์ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายได้ ดอกเบี Nยสุทธิและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทีเปลี ยนไป ผลลัพธ์ ทีได้ ไปปรั บปรุ งการบริ หารสินทรั พย์แ ละหนีสN ินให้ ส อดคล้ อ งกับสภาวะแวดล้ อมของธุร กิจ เพื อให้
ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ ตามแผนธุรกิจและมีความเสียงอยู่ในระดับทียอมรับได้ ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ
อัตราดอกเบี Nยเพิมขึ Nนร้ อยละ 1.00 ต่อรายได้ ดอกเบี Nยสุทธิในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ สิ Nนเดือนธันวาคม 2557 มี
รายได้ สทุ ธิเพิมขึ Nนร้ อยละ 1.76 และมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุนลดลงร้ อยละ 0.12
สําหรับ Trading Book ความเสียงอัตราดอกเบี Nยของธุรกรรมใน Trading Book จะอยู่ในการควบคุมดูแลของ RMC ตามกรอบ
นโยบายที BOD กําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคายุตธิ รรมของธุรกรรมใน Trading Book ทุกวันเพือติดตามกําไรและขาดทุน
เมือเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเสียงทําหน้ าทีจัดทํารายงานสถานะความเสียงรายวัน มีการกําหนด One
Basis Point Shift (PV01) Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพือควบคุมความเสียงจากการเปลียนแปลง
อัตราดอกเบี Nยทีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินทุนของธนาคาร
2. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ในการบริ หารความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนและการรักษาระดับความเสียงตามทีนโยบายของธนาคารกําหนด
นันธนาคารพยายามจั
N
ดหาแหล่งเงินทุนทีเป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้ สินเชือ หรื อใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ในการป้องกันความเสียง
จากอัตราแลกเปลียน นอกจากนี N ธนาคารยังได้ กําหนดเพดานความเสียงทีเหมาะสมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความ
เสียงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit และได้ ทําการประเมินมูลค่า Mark
to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจําทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่าง
สมําเสมอ
3. ความเสียงด้ านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพือค้ านอกเหนื อจากการเงินลงทุนในบริ ษัทย่อ ยหรื อบริ ษัทในเครื อของธนาคาร
รวมถึงหุ้นสามัญทีได้ รับมาจากการปรับโครงสร้ างหนี Nทีมีปัญหา สําหรับตราสารอนุพนั ธ์ทีเกียวข้ องกับสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity
Derivatives) ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสียงด้ านตลาดทังหมด
N
จึงไม่มีความเสียงด้ านตลาดตราสารทุน หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์
แต่อย่างใด
ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี ยงด้ านสภาพคล่อ ง หมายถึง การทีธนาคารไม่ส ามารถชํ าระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาทีกําหนดได้ อันอาจ
เนืองมาจากธนาคารไม่สามารถเปลียนสินทรัพย์ให้ เป็ นเงินสดหรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนทีเพียงพอได้ ทนั ตามกําหนด ธนาคารมีการ
วางแผนและบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแลระดับสภาพคล่องให้ เพียงพอทีจะชําระภาระ
ผูกพันได้ ทงในปั
ั N จจุบนั และอนาคต โดยมีโครงสร้ างแหล่งทีมาของเงินทุนหลักคือเงินฝากและการใช้ ไปของเงินทุนหลักคือสินเชื อ
นอกจากนี N ธนาคารจะต้ องรักษาระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องทีเหมาะสมโดยมีสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสูงอย่างเพียงพอ เพือเป็ น
แหล่งสํารองสําหรั บสภาพคล่องของธนาคาร โดยตามโครงสร้ างของธนาคาร สายบริ หารเงินมีหน้ าทีในการบริ หารความเสียงด้ าน
สภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภ ายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์และหนี สN ิน (Assets and Liabilities
ส่วนที 1 หน้ า 28

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

Management Committee: ALCO) โดย ALCO มีหน้ าทีในการดูแลภาพรวมของการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร
ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องของธนาคารก่อนทีจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors:
BOD) เพืออนุมตั ิ รวมถึงมีหน้ าทีในการอนุมตั ิระดับความเสียงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร โดยมีสายบริ หารความเสียงทําหน้ าที
ควบคุมและดูแลความเสียงด้ านสภาพคล่องตามกรอบทีได้ รับอนุมตั ิจาก ALCO ในการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องของกลุ่ม
ธุรกิจการเงินนันN จะเป็ นการบริ หารแบบกระจายอํานาจ (Decentralise) โดยหากธนาคารจะช่วยเหลือด้ านสภาพคล่องแก่นิติบุคคลใน
กลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น จะต้ อ งเป็ นไปตามวงเงิ น สิ น เชื อที ได้ รั บ อนุมัติต ามอํ า นาจของคณะกรรมการพิ จ ารณาสิ น เชื อ (Credit
Committee: CC) และ BOD ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียงด้ านสภาพคล่องอย่างต่อเนือง เพือให้ มนใจว่
ั าจะมีสภาพ
คล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ส่วนต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) ทังในภาวะปกติ
N
(Normal
Situation) และภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Crisis Situation) โดยในการจัดทําส่วนต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวิกฤต (bank-specific,
market-wide, and combination of both crises) ธนาคารจะมีการเพิมปั จจัยทีส่งผลลบเพิมขึ Nนต่อสภาพคล่องธนาคาร ซึงความถี
ของการควบคุมและรายงานความเสียงด้ านสภาพคล่องต่างๆ จะจัดทําอย่างน้ อยเดือนละครังN หากระดับความเสียงด้ านสภาพคล่อง
สูงเกิน MAT สายบริ หารความเสียงจะรายงานต่อ ALCO และหน่วยงานทีเกียวข้ องเพือให้ มีการแก้ ไขโดยเร่ งด่วน รวมทังดํ
N าเนินการ
อืนๆ ตามทีกําหนดในระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ ธนาคารจัดให้ มีแหล่งเงินทุนทีหลากหลาย และดําเนินการปรับโครงสร้ างแหล่งทีมาของ
เงินทุนให้ มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและแนวโน้ มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึงมุ่งดําเนินการให้ มีต้นทุนและมี
ความเสียงด้ านสภาพคล่องทีเหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดับทียอมรับได้ นอกจากนี N ธนาคารยังได้ จดั ทําแผนฉุกเฉินสภาพ
คล่อง (Contingency Funding Plan) เพือใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินการและปฏิบตั ิอนั เป็ นการช่วยให้ ธนาคารสามารถป้องกันและ
จัดการปั ญหาทีอาจเกิดจากการระดมเงินได้
สถานะด้ านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิ Nนเดือนธันวาคม 2557 ธนาคารมีอตั ราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก(รวมตัว{ แลกเงินและหุ้นกู้)
อยู่ทีร้ อยละ 89.2
ความเสียงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสียงด้ านปฏิบตั กิ าร หมายถึง ความเสียงทีจะเกิดความเสียหายทังทางตรงและทางอ้
N
อมอันเนืองมาจากกระบวนการควบคุม
ภายในทีไม่เพียงพอ โดยอาจเกียวข้ องกับกระบวนการปฏิบตั ิงาน บุคลากร ระบบงาน หรื อเหตุการณ์ภายนอก และปั จจัยความเสียง
อืนทีเกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการทีดีหรื อการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปั จจัยเหล่านี Nสามารถส่งผลกระทบในด้ านลบต่อ
ผลประกอบการด้ านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื อให้ การบริ หารความเสี ยงด้ านปฏิบัติการมี ประสิทธิผ ล ธนาคารจึงได้ จัดให้ มีนโยบาย แนวทางและวิธี การปฏิบัติงาน เพื อให้
ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่ งใส และสอดคล้ องตาม
หลัก ธรรมาภิ บ าล ทังN นี N คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยงมี อํ านาจหน้ า ที กํ า หนดและนํ า เสนอต่อ คณะกรรมการธนาคาร หรื อ
คณะกรรมการBoard Risk Committee ตามอํานาจทีได้ รับมอบหมาย เพืออนุมตั ินโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสียงด้ าน
ปฏิบตั ิการทีเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิสากล นอกจากนี N ธนาคารยังได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
N
หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการเพือหารื อ
พิจารณากลันกรอง ประเมิน และให้ คําแนะนํ าในประเด็นต่างๆ ทีเกี ยวข้ อ งกับความเสี ยงด้ านปฏิบัติการ และยังครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ ทุจริ ตทีอาจเกิดขึนN โดยมี ปัจจัยสํ าคัญ ทีทําให้ เกิดความเสียง ได้ แ ก่ ด้ านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์
ภายนอก
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ านความเสียงด้ านปฏิบตั กิ ารของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสียงด้ าน
ปฏิบตั ิการร่ วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทังในด้
N านธุรกิจ ผลิตภัณ ฑ์ การบริ การ และระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน โดยได้ รับความ
ร่ วมมือจากผู้บริ หารหน่วยงานและพนักงานผู้ปฏิบตั กิ ารในหน่วยงานนันๆ
N รวมถึงการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลทังภายในและ
N
ภายนอก กฎระเบียบข้ อบังคับของทางการ ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ทังนี
N N เพือให้ มนใจว่
ั าหน่วยงานต่างๆ มีการ
ปลูกฝั งวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และการบริ หารความเสียงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตังผู
N ้ ประสานงานบริ หาร
ความเสียง (Risk Coordinator) เพือดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั ิการใน
หน่วยงานนันๆ
N
ทีมบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั กิ ารจะทําหน้ าทีพัฒนาเครื องมือ ระบบ และกระบวนการให้ สามารถ ระบุ ประเมิน ควบคุม รายงาน
และติดตามความเสียงด้ านปฏิบตั กิ ารให้ สอดคล้ องกับนโยบายความเสียงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารและเป็ นมาตรฐานสากล ทังนี
N N
หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริ ษัทย่อยในเครื อของธนาคาร จะต้ องมีการบริ หารจัดการความเสียงด้ านปฏิบตั กิ ารโดยใช้ เครื อง
มือหรื อกระบวนการต่อไปนี N
1. การประเมินความเสียงด้ วยตนเอง
ทุกหน่วยงานจะต้ องประเมินความเสียงและควบคุมความเสียงด้ วยตนเองและรายงานผลต่อสายบริ หารความเสียง รายงานเหล่านี N
จะใช้ เ พื อประเมิน และวิเคราะห์ ความเสี ยงทีเกิ ดขึนN โดยรวมและใช้ เ ป็ นข้ อ มูล ในการกํ า หนดแผนดํ าเนิ นการแก้ ไขและติดตาม
นอกจากนี N ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพือพิจารณาว่าโครงสร้ างและกระบวนการทํางานของหน่วยงานเหล่านันมี
N
ความเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านรวมทังแก้
N ไขปั ญหาทีเกิดขึ Nนได้ ทนั เวลา ตลอดจนมีการกําหนด
หน้ าทีสําหรับผู้ปฏิบตั งิ านทัวทังองค์
N กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงรวมถึงการกําหนดขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบและ
อํานาจในการอนุมัติทีชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ รวมทังมี
N การดูแลเรื องความปลอดภัยของข้ อมูล ซึงทําให้ มีความ
มันใจได้ วา่ ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนืองและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นทียอมรับตามมาตรฐานสากล
2. การรายงานข้ อมูลความเสียหายด้ านปฏิบัตกิ าร
ธนาคารกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานมีหน้ าทีรายงานข้ อมูลความเสียหายผ่านช่องทางทีธนาคารกําหนด รายงานข้ อมูลความเสียหายนี Nจะ
ช่วยให้ หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั กิ ารของตน และป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ความ
เสียหายเช่นเดียวกันนี Nขึ Nนอีกในอนาคต ข้ อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิตเิ พือ
พัฒนาและกําหนดรู ปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชีว* ัดความเสียงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้ นํา KRI มาใช้ เป็ นเครื องมือในการบริ หารจัดการความเสียงด้ านปฏิบตั ิการให้ เหมาะสมกับองค์กร ทังนี
N N สัญญาณเตือน
ล่วงหน้ าทีหน่วยงานได้ รับซึงเป็ นผลจากการจัดทํา KRI จะทําให้ ฝ่ายบริ หารของหน่วยงานสามารถบริ หารจัดการและติดตามผลการ
บริ หารจัดการความเสียงทีอาจเกิดขึ Nนได้ อย่างต่อเนือง ทังนี
N N เพือป้องกันและหลีกเลียงความสูญเสียหรื อความเสียหายของหน่วยงานที
อาจเกิดขึ Nนจากความเสียงด้ านปฏิบตั กิ ารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการอนุมัตกิ ารออกผลิตภัณฑ์ ใหม่
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรั บปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้ กําหนดกระบวนการพิจารณา
อนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ทีเข้ มงวดโดยให้ ระบุ ประเมิน และควบคุมความเสียงทีครอบคลุมความเสียงด้ านสินเชือ ด้ านตลาดและด้ าน
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ปฏิบตั ิการรวมถึงกําหนดให้ มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้ านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจทีเกียวข้ อง
ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
5. กระบวนการรับเรืองร้ องเรียน
ธนาคารตระหนักถึงความเสียงด้ านชือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้ า จึงกําหนดให้ มีหน่วยงานและวิธีปฏิบตั ิ
ในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า โดยจัดตังหน่
N วยงานเพือเป็ นช่องทางในการรั บข้ อร้ องเรี ยนทีมีถึงธนาคาร ได้ แก่ การร้ องเรี ยนผ่าน
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ศูนย์กลางการรับเรื องร้ องเรี ยน (Complaint Centre)) การร้ องเรี ยนผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (CIMB Thai
Care Centre) การร้ องเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) รวมทังสํ
N านักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นศูนย์กลางใน
การรวบรวมเรื องร้ องเรี ยนทีผ่านมาตามช่อ งทางต่างๆ ข้ างต้ น สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะทําหน้ าทีพิจารณาและจัดส่งเรื อง
ร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงานทีถูกร้ องเรี ยน เพือให้ ทําการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง หาแนวทางการแก้ ไข และจัดทําหนังสือตอบชีแN จงไปยังผู้
ร้ องเรี ยนโดยตรง ส่วนเรื องร้ องเรี ยนทีผ่านมาจากหน่วยงานทางการ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นผู้ทําหนังสือตอบชี Nแจงไปยัง
หน่วยงานทางการ เพือให้ ได้ รับทราบผลการดําเนินการแก้ ไข นอกจากนี N สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะรวบรวมเรื องร้ องเรี ยนทังหมด
N
และแนวทางแก้ ไขนําเสนอต่อทีประชุมคณะทํางานร่ วมพิจารณาปั ญหาเรื องร้ องเรี ยนเพือให้ รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
เพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูร้องเรี ยนและป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดขึนN อีก หลังจากนันN สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุ ปเรื อง
ร้ องเรี ยนและผลการแก้ ไขเรื องร้ องเรี ยนนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
6. แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนือง
ธนาคารกําหนดให้ มีการพัฒนาและบริ หารจัดการความต่อเนืองทางธุรกิจ โดยทีทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงบริ ษัทในเครื อ
ต้ องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความต่อเนืองทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ ตลอดจนให้ มีการทดสอบ
แผนโดยอ้ างอิงขันตอนที
N
ระบุไว้ ในแผนความต่อเนืองทางธุรกิจอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังN เพือให้ แน่ใจว่าเมือเกิดเหตุการณ์วกิ ฤตใดๆ
กระทังส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจทีสําคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจทีสําคัญนันกลั
N บคืนมาและให้ บริ การอย่างต่อเนืองได้
ทังหมดหรื
N
อบางส่วนภายในเวลาทีได้ กําหนดไว้ ทังนี
N N เพือเป็ นการรักษาชือเสียงและความมันใจของลูกค้ าของธนาคารและบริ ษัทใน
เครื อ
7. การตรวจสอบและกํากับการปฏิบัตงิ าน
ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ ายกํ ากับการปฏิบตั ิงานเป็ นหน่วยงานอิสระทีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการทําหน้ าที
ตรวจสอบดูแลและติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภายในของธนาคารให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการทีเกียวข้ องโดยผลการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเสียงทีเกียวข้ องกับการลงทุนในต่ างประเทศ
ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทีเป็ นผลมาจากการควบรวมกิจการธนาคาร ซึงบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบัญชีเพือการ
ธนาคาร แต่เป็ นจํานวนทีไม่มีนยั สําคัญ
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4.

ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักทีบริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ

(1)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธนาคารมีทีดินจํานวน 1,221 ล้ านบาท อาคารจํานวน 3,782 ล้ านบาท อุปกรณ์
จํานวน 3,108 ล้ านบาท และสินทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 26 ล้ านบาท เมือหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือด้ อยค่าจํานวน
5,065 ล้ านบาท กลุ่มธนาคารมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิตามบัญชีจํานวน 3,072 ล้ านบาท ทีดิน อาคารและห้ องชุด
ดังกล่าวใช้ เป็ นทีทําการของสํานักงานใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และทีทําการของบริ ษัทย่อย
(2)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาว

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุ่มธนาคารได้ ทําสัญญาเช่าทีดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญา
เช่ามีอายุตงแต่
ั ; < เดือนขึน; ไป ทังนี
; ก; ลุ่มธนาคารจะต้ องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามทีระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ;
จ่ ายภายใน

(3)

งบการเงินรวม
2557
2556
ล้ านบาท
ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2557
2556
ล้ านบาท
ล้ านบาท

1 - 3 ปี
4 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 30 ปี

363
6
15
2

319
5
22
81

299
6
15
2

278
5
22
81

รวม

386

427

322

386

ภาระผูกพันอืน

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผูกพัน เนืองจากธนาคารได้ เข้ าทําสัญญาจ้ างทีปรึ กษาเพือการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และสัญญาติดตังและพั
;
ฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กับบริ ษัทหลายแห่ง ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 คงเหลือมูลค่าทีทางธนาคารจะต้ องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวอีกจํานวนเงินประมาณ 81.8 ล้ านบาท และ 469 พันริ ง
กิตมาเลย์เซีย (วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 92 ล้ านบาท และ 77.3 พันเหรี ยญสหรัฐฯ)
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;.< นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและนโยบายการบริหารงาน
บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัททีธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษัท เพือให้ ได้ มาซึง
ประโยชน์จากการดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัทนัน; โดยธนาคารลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ JK ของทุนทีออกและ
เรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทนัน;
บริ ษัทร่ วม หมายถึง บริ ษัททีธนาคารมีอํานาจในการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน
โดยธนาคารลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทนัน;
บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง บริ ษัททีประกอบธุรกิจทางการเงินและ/หรื อธุรกิจสนับสนุนตามทีธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการ โดยได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
; ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารยึดหลักนโยบายเกียวกับการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารจะไม่ลงทุนในบริ ษัทใดเกินร้ อยละ 10 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
;
ษัทนัน;
ยกเว้ นได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีดงั ต่อไปนี ;
; ่ม
1. การลงทุนในบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึงธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการและได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงแบ่งเป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริ ษัททีประกอบธุรกิจสนับสนุน
โดยจะเป็ นบริ ษัทซึงจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการให้ บริ การกับธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็ นหลัก
ทังนี
; ; ธนาคารได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
; ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมือวันที 10 มีนาคม 2552 โดย ณ
วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้ วยบริ ษัทดังต่อไปนี ;
1.1 บริ ษัททีประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้ แก่
(1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(2) บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
(3) บริ ษัท เวิลด์ลีส จํากัด
1.2 บริ ษัททีประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้ แก่
(1) บริ ษัท ซีที คอล จํากัด

2. การลงทุนในบริ ษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทุนในบริ ษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกินร้ อยละ 10 ของ
หุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
;
ษัทนันได้
; เฉพาะในบริ ษัทดังต่อไปนี ;
2.1 บริ ษัททีประกอบธุรกิจทางการเงินทีธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ ทังนี
; ; เฉพาะในกรณีทีได้ รับอนุญาตให้ ถือหุ้น
อยู่ก่อนแล้ ว
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2.2 บริ ษัททีประกอบธุรกิจสนับสนุนเพือประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบันการเงินโดยรวม เช่น
บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ บริ ษัทเนชันแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ บริ ษัท S.W.I.F.T และบริ ษัทไทยเรทติ ;งแอนอินฟอร์ เมชัน เซอร์ วิส เป็ น
ต้ น
2.3 บริ ษัททีได้ มาจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ; การชําระหนี ; การบังคับชําระหนี ; หรื อการประกันการให้ สินเชือ ทีได้ รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.4 บริ ษัทซึงเดิมได้ รับอนุญาตจาก ธปท.ไว้ แล้ วและอยู่ระหว่างการชําระบัญชี
2.5 บริ ษัททีประกอบธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุนทีธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ หรื อบริ ษัททีประกอบ
ธุร กิจอื น ทัง; นี เ; ฉพาะในกรณี ทีเป็ นการลงทุนผ่านบริ ษัททีประกอบธุรกิจทางการเงินทีมี หน่วยงานกํากับดูแ ลเป็ นการเฉพาะ
(regulated entity) ทีธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีหน่วยงานกํากับดูแลดังกล่าวอนุญาตให้
สามารถลงทุนได้
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5.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีข้อพิพาททางกฎหมายทียังไม่ยตุ ิ ซึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารเนืองจาก
ค่าเรี ยกร้ องมีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคาร
คดีดงั กล่าว ได้ แก่ คดีทีบริ ษัท ไทยแมล่อนโปลีเอสเตอร์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ ยืนฟ้อง บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย จําเลยที 1 กับ
พวกรวม 5 คน ประกอบด้ วย บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย จําเลยที 1 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ จําเลยที 2 บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
จําเลยที 3 บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ จําเลยที 4 และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จําเลยที 5 (ต่อไปนี <จะรวมเรี ยกจําเลยที 3 จําเลยที 4
และจําเลยที 5 ว่า “ธนาคาร”) ต่อศาลแพ่ง เมือวันที 21 มีนาคม 2550 (คดีดําที 1215/2550) ฐานความผิดเพิกถอนสัญญาการโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและเพิกถอนการโอนสิทธิการรับจํานอง, ละเมิด, เรี ยกค่าเสียหาย โดยมีทนุ ทรัพย์ขณะฟ้องจํานวน 24,500
ล้ านบาท ซึงแยกเป็ นค่าเสียหายแก่ชือเสียงจํานวน 12,250 ล้ านบาท และค่าเสียหายจากการทีไม่สามารถประกอบกิจการได้ จํานวน
12,250 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี <ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจํานวนดังกล่าวนับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จ โดยให้ จําเลย
ทังห้
< าร่ วมกันรับผิดในจํานวนเงินดังกล่าว
ตามฟ้องโจทก์ได้ ถกู ศาลล้ มละลายกลางมีคําสังพิทกั ษ์ ทรัพย์ชวคราวแล้
ั
ว ดังนัน< สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์จึงไม่เข้ าหลักเกณฑ์
ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ทีจะโอนให้ กับบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ซึงในส่วนของ
ธนาคาร(จําเลยที3)ได้ ยืนคําให้ การแก้ ต่างคดีเมือวันที 5 มิถนุ ายน 2550 โดยปฏิเสธคําฟ้องของโจทก์ทงสิ
ั < <น โดยสรุ ปได้ ดงั นี <
•
วันที 28 มีนาคม 2544 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสังพิทกั ษ์ทรัพย์ชวคราว
ั
ตามคดีหมายเลขแดงที ล.391/2543
•
วันที14 สิงหาคม 2544 ศาลล้ มละลายกลางมีคําสังให้ ถอนฟ้องคดีดงั กล่าวและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความในวัน
เดียวกัน
•
วันที 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารได้ ทําสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์และโอนสิทธิการรับจํานองให้ แก่บสท.
โดยบสท.ได้ ออกหลักฐานการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์
ดังนัน< ในช่วงเวลาทีธนาคารได้ โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์ให้ กบั บสท.นัน< โจทก์มิได้ มีสถานะทีถูกศาลมีคําสังพิทกั ษ์ ทรัพย์
ชัวคราวแล้ ว จึงถือได้ วา่ ธนาคารได้ โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์ให้ กบั บสท.ตามหลักเกณฑ์ฯและชอบด้ วยกฎหมาย
เมือวันที 30 พฤษภาคม 2551 ศาลได้ มีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์บนพื <นฐานว่า การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์ ระหว่าง
ธนาคารและ บสท.เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย โดยไม่จําต้ องพิจารณาในประเด็นอืนเพิมเติม
เมือวันที 10 กันยายน 2551 โจทก์ได้ ยืนอุทธรณ์ และธนาคาร(จําเลยที L)ได้ ยืนคําแก้ อุทธรณ์เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2551 เมือวันที
25 กรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชันต้
< น โจทก์ยืนฎีกาและ ธนาคาร(จําเลยที L)ยืนคําแก้ ฎีกาเมือ
วันที 14 ธันวาคม 2555 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
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6. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
6.1 ข้ อมูลทัวไป
ชือบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
; านักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์บริ การลูกค้ า Care Center
นักลงทุนสัมพันธ์
:
Website

:
:
:

บุคคล/แหล่ งอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
(หุ้นสามัญ)

ผู้สอบบัญชี

โดย

:

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
)*)+,-+)).--/ (เดิมเลขที บมจ. 480)
ธนาคารพาณิชย์
อาคารหลังสวน เลขที ?? ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ *)--)
0-2638-8000, 0-2626-7000
0-2633-9026
0-2626-7777, website:cimbthai.carecenter@cimbthai.com
โทร. 0-2626-7293
www.cimbthai.com

: บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน; 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร : 0-2359-1263

: บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ;ทาวเวอร์ ชัน; 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ *)*.)
โทรศัพท์ : 0-2344-1000, 0-2286-9999
โทรสาร : 0-2286-5050
- นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339
- นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3442
- นางอุณากร พฤฒิธาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3257
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

*9.

นิตบิ ุคคลทีธนาคารถือหุ้นตัง7 แต่ ร้อยละ 10 ขึน7 ไปของจํานวนหุ้นทัง7 หมดทีออกจําหน่ าย (ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
บริ ษัท / สถานทีตัง;
ประเภทธุรกิจ
ชนิดของ
จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้น
หุ้น
ทังหมดที
;
ทีถือ
ออกจําหน่าย
บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
ลีสซิง
หุ้นสามัญ
350,000,000 349,999,994
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์
ชัน; 25, 32 ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพฯ โทร. 0-2673-9111
บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
ติดตามทวงหนี ; หุ้นสามัญ
385,000
384,993
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน; 21 ถ. พญาไท และเรี ยกเก็บหนี ;
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ10400
โทร. 0-2638-8000
บริ ษัท เวิลด์ลีส จํากัด
ลีสซิง
หุ้นสามัญ
60,000,000
59,999,998
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน; 34
ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ
โทร. 0-2675-6300 โทรสาร. 0-2675-6299
บริ ษัท ศรี เทพไทยพลาสเคม จํากัด (ล้ มละลาย)
ผลิตภัณฑ์
หุ้นสามัญ
83,332
31,410
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
พลาสติก
กรุ งเทพฯ 10260 โทร .0-2398-0027
โทรสาร .0-2383-0201
บริ ษัท เอ็ม โฮม เอสพีวี 3 จํากัด
บริ ษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ
10,000
1,282
1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์ ววิ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
เพลส ชัน; 1 ถ.เจริ ญนคร แขวงบางลําพู เขตคลองสาน
กรุ งเทพฯ 10600
บริ ษัท ตวันนา โฮเต็ล จํากัด
โรงแรม
หุ้นสามัญ
33,909
3,390
80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
โทร .0-2236-0361 โทรสาร .0-2236-3738
บริ ษัท ซันวาอินเตอร์ ฟ้ ดู จํากัด
ผลิตอาหารกึง หุ้นสามัญ
10,000,000
1,000,000
2219-2223 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
สําเร็ จรู ป
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
บริ ษัท สามชัย จํากัด (มหาชน)
จําหน่าย
หุ้นสามัญ
40,000,000
4,000,000
522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เครื องใช้ ไฟฟ้า
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ
บริ ษัท พี.ซี .พัฒนาทรัพย์ จํากัด (เลิก)
การพาณิชย์
หุ้นสามัญ
10,000
9,993
1600 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ มักกะสัน ราชเทวี
กรุ งเทพฯ
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บริ ษัท / สถานทีตัง;

ประเภทธุรกิจ

*10. บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
เงินทุน
อาคารเสริ มมิตรทาวเวอร์ ชัน; 15-16 159 สุขมุ วิท 21
ถ. อโศก กรุ งเทพฯ
*11. บริ ษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเม้ นท์ เซอร์ วสิ เซส
ให้ เช่าสํานักงาน
จํากัด (ล้ มละลาย)
อุปกรณ์ และ
295 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม
เฟอร์ นิเจอร์
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120 โทร .0-2689-2626
12. บริ ษัท โกลเบิล ลีสซิง จํากัด (พิทกั ษ์ทรัพย์)
ลีสซิง
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน; 8 ถ. เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร .0-2652-0730
13. บริ ษัท ที.พี.เอฟ .ลีสซิง จํากัด (ล้ มละลาย)
ลีสซิง
82 อาคารแสงทองธานี ชัน; 25 ถ. สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
*14. บริ ษัท ยู ที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด์ แคปปิ ตอลแมเนจ
ทีปรึกษา
เม้ นท์ จํากัด (คืนสู่ทะเบียน) 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ชัน; 18 ถ .หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ
15. บริ ษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (คืนสู่ทะเบียน) อสังหาริ มทรัพย์
149 อาคารโมเดอร์ นโฮมทาวเวอร์ ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
16. บริ ษัท ไทย - อัลตราออโต้ พาร์ ท จํากัด (ล้ มละลาย)
จําหน่าย
59 หมู่ 4 ถ.ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้ านค่าย
อะไหล่รถ
จ. ระยอง
17. บริ ษัท แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ ง ลีสซิง จํากัด (บริ ษัท
ลีสซิง
ร้ าง) 246 อาคารไทม์สแควร์ ชัน; 11 ถ. สุขมุ วิท 12-14
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
18. บริ ษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จํากัด
การเงิน
(ล้ มละลาย) 133/2 สุขมุ วิท 21 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
19. บริ ษัท โมเดิร์นแอพไพรซิล จํากัด (บริ ษัทร้ าง)
ผู้ประเมินราคา
3726/162-163 ชัน; 3 ถ.พระรามที 3 แขวงบางโคล่
อสังหาริ มทรัพย์
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างดําเนินการชําระบัญชี
ส่วนที 1 หน้ า 38

ชนิดของ
หุ้น
หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
ทังหมดที
;
ทีถือ
ออกจําหน่าย
1,076,976,000 1,067,229,773 99.10

หุ้นสามัญ

2,000

340

17.00

หุ้นสามัญ

2,000,000

200,000

10.00

หุ้นสามัญ

6,000,000

600,000

10.00

100,000

10,000

10.00

หุ้นสามัญ

500,000

499,999

99.99

หุ้นสามัญ

6,500,000

650,000

10.00

หุ้นสามัญ

20,000,000

2,000,000

10.00

หุ้นสามัญ

240,000

40,000

16.67

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

20,000

2,000

10.00
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6.2.1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ
(แบบ - )

ข้ อมูลสําคัญอืน
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวตํากว่าทีประมาณการไว้ ค่อนข้ างมาก ส่วนหนึงเนืองจากสถานการณ์ทางการเมืองทียืดเยื ;อมาจาก
ปลายปี 2556 จนถึงช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 สําหรับช่วงครึ งปี หลัง เศรษฐกิจไทยขยายตัวเร่ ง ขึ ;นตามความเชือมันของผู้บริ โภคที
มีแนวโน้ มปรั บเพิมขึน; จากสถานการณ์ ทางการเมืองทีสงบลง และการปรั บตัวเข้ าสู่ภาวะปกติของการบริ หารงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐ แต่การขยายตัวยังตํากว่าศักยภาพมาก เนืองจากการส่งออกทียังมีข้อจํากัดเชิงโครงสร้ าง การฟื น; ตัวอย่างเชืองช้ า
ของเศรษฐกิจโลก และราคาสินค้ าเกษตรส่งออกทีลดลง ขณะทีการฟื ;นตัวของการท่อ งเทียวต้ องใช้ เวลาในการปรั บตัว ส่วนหนึง
เนืองจากการประกาศใช้ กฎอัยการศึกทีทําให้ นักท่อ งเทียวยังคงไม่มันใจในความสงบภายในประเทศ ทําให้ นักท่องเทียวส่วนหนึง
เปลียนจุดหมายการเดินทาง นอกจากนี ;ยังรวมถึงหนี ;ครัวเรื อนทีอยู่ในระดับสูงซึงเหนียวรัง; การบริ โภคมิให้ ขยายตัวได้ เต็มทีตลอดจน
การลงทุนภาคเอกชนทียังมีข้อจํากัดจากการใช้ กําลังการผลิตทียังอยู่ในระดับตําและการอนุมตั ิส่งเสริ มการลงทุนทีล่าช้ ามาจากช่วง
ครึงปี แรก ส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้ อยละ 0.7 จากปี ทีผ่านมา
สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตได้ ดีกว่าปี 2557 โดยได้ รับแรงขับเคลือนจากการลงทุนภาครัฐ แต่เนืองจากเป็ นปี แรก
ของการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ;นฐานในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2558-2565) ทําให้ การลงทุนภาครัฐจะเป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไปและไม่
มากนัก ขณะทีเศรษฐกิจไทยยังคงต้ องเผชิญกับความท้ าทายครัง; ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิงจากปั จจัยภายนอกประเทศเป็ นส่วนใหญ่ที
สําคัญได้ แก่ สงครามค่าเงินในภูมิภาค วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซีย และราคานํ ;ามันทีตกตํา ซึงจะส่งผลให้ เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ตลาดเงิน และตลาดทุนทังทางตรงและทางอ้
;
อมอย่างหลีกเลียงไม่ได้
ปั จจัยแรก สงครามค่าเงินกําลังจะปะทุขึ ;นในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทยเสียงต่อการทีจะตกเป็ นเหยือสงครามค่าเงิน เนืองจาก
ไทยเผชิญ ปั ญหาการส่งออกหดตัว โดยหลักๆ มาจากปั ญหาโครงสร้ างทีพึงพาสินค้ าเทคโนโลยีตําและสินค้ าเกษตรทีราคาตกตํา
ตลอดจนตลาดโลกมีความต้ องการทีเปลียนไป ซึงในระยะสัน; ผู้ส่งออกจะเผชิญกับปั ญหาการขาดความสามารถในการแข่งขันเมือ
ค่าเงินในภูมิภาคอ่อนค่าลงแรงแต่คา่ เงินบาทกลับไม่เปลียนแปลงมากนักในปี ทีผ่านมา
ปั จจัยถัดมาซึงเป็ นประเด็นใหม่ คือ วิกฤตเศรษฐกิจรัสเซีย โดยเศรษฐกิจรัสเซียมีแนวโน้ มเข้ าสู่ภาวะถดถอยในปี 2558 หลังจากทีถูก
สหภาพยุโรปใช้ มาตรการควําบาตร อีกทังราคานํ
;
;ามันทีลดลงต่อเนืองทําให้ รัฐบาลรัสเซียสูญเสียรายได้ หลัก ทังนี
; ; ค่าเงินรัสเซียทีอ่อน
ค่าลงมากจากภาวะเงินไหลออก ส่งผลให้ เกิดวิกฤตค่าเงินรู เบิล ทังนี
; ; ผลกระทบต่อประเทศไทยจะมี 3 ด้ านหลักๆ คือ ด้ านตลาดเงิน
การส่งออก และการท่องเทียว ทังนี
; ; รัสเซียไม่ใช่ตลาดหลักของไทย จึงไม่น่าจะได้ รับผลกระทบทางตรง แต่ต้องระวังผลกระทบทางอ้ อม
หากยุโรปซึงเป็ นคู่ค้าหลักของรัสเซียชะลอตัว อาจทําให้ การส่งออกของไทยไปยังยุโรปลดลงได้ ขณะทีจํานวนนักท่องเทียวรัสเซียที
ลดลงต่อเนืองยังคงกดดันตลาดท่องเทียวไทยโดยเฉพาะในพัทยาและภูเก็ตซึงจะกระทบต่อธุรกิจโรงแรมภัตตาคารและธุรกิจบันเทิง
อืนๆ รวมถึงตลาดคอนโดมิเนียมด้ วย ด้ านตลาดเงิน แม้ รัสเซียได้ ปรับขึ ;นดอกเบี ;ยในอัตราสูงแต่ก็ยงั ไม่ส่งผลให้ เงินรู เบิลมีเสถียรภาพ
ได้ และถ้ าหากรัสเซียจํากัดการเคลือนย้ ายของทุน (capital control) ก็จะส่งผลเสียต่อผู้ทีลงทุนในตลาดพันธบัตรรัสเซีย นอกจากนี ;
หากเกิดกรณีรัสเซียผิดนัดชําระหนี ; ก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปได้ เช่นกัน
ปั จจัยเสียงภายนอกประเทศอีกประการหนึง คือ ราคานํา; มันลดลงต่อเนือง ประเทศไทยนําเข้ านํ ;ามันสุทธิราวร้ อยละ 10 ของ GDP
และอาศัยแหล่งพลังงานอืนไม่มากนัก ดังนัน; แม้ ราคานํ ;ามันจะลดลง แต่ไทยต้ องเร่ งปรับปรุ งโครงสร้ างพลังงานต่อไป ทังนี
; ; ในช่วงที
ราคานํา; มันลดตําลง กลุ่มทีได้ ประโยชน์คือ อุตสาหกรรมทีเกียวข้ องกับการท่องเทียวและขนส่ง อีกทังอุ
; ตสาหกรรมทีแปรรู ปสินค้ า
เกษตรประเภทยางและปาล์ม ซึงจะได้ รับประโยชน์จากต้ นทุนทีตําลง ส่วนกลุ่มทีได้ รับผลกระทบคือ อุตสาหกรรมทีได้ รับประโยชน์
ส่วนที 1 หน้ า 39
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ
(แบบ - )

จากราคานํ ;ามันสูง เช่น การขุดเจาะนํ ;ามันและแก็สธรรมชาติ รวมทังราคาสิ
;
นค้ าเกษตร เช่น ยาง ปาล์ม อ้ อย และข้ าว ซึงจะส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้ ตําและกระทบต่อธุรกิจค้ าปลีกในต่างจังหวัดด้ วย อย่างไรก็ดี ราคานํ ;ามันทีปรับลดลงคาดว่าจะส่งผลดีตอ่ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยโดยรวมมากกว่าผลเสีย
สําหรับปั จจัยเสียงภายในประเทศทีสําคัญ ได้ แก่ การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ หากทําได้ รวดเร็ วก็จะช่วยฟื น; เศรษฐกิจไทยได้ ซึงยังเป็ น
ปั จจัยทีต้ องติดตามอย่างใกล้ ชิดต่อไป เพราะแม้ มีการลงทุนจากทังภาครั
;
ฐและภาคเอกชน การลงทุนในปี นี ;จะยังคงเร่ งตัวได้ ไม่แรงนัก
อันเป็ นผลจากขันตอนการเบิ
;
กจ่ายงบประมาณและจากสภาพคล่องในตลาดการเงินทีจะเริ มตึงตัวมากขึ ;นตามการขยายตัวของสินเชือ
เมือเศรษฐกิจฟื ;น ทังนี
; ; สํานักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัวได้ เพียงร้ อยละ 3.3 ตํากว่า
ศักยภาพของประเทศซึงอยู่ทีร้ อยละ 4.0-4.5
ทิศทางกลยุทธ์ ในปี 2558
การปรับและทบทวนใหม่ ทังจุ
; ดแข็ง กลยุทธ์ โครงสร้ าง และวัฒนธรรมองค์กร
• เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั บริ ษัท เวิร์ดลีส จํากัด และ บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
• วางกลยุทธ์ระยะปานกลางสําหรับธุรกิจรายย่อย โดยเพิมประสิทธิภาพในด้ านการขาย และ ปรับปรุ งกลยุทธ์ด้านเครื อข่าย
โดยพัฒนาช่องทางการขายและบริ การอืนๆ / พัฒนาศักยภาพในช่องทางดิจิตอล
• เน้ นการสร้ างรายได้ จากธุรกิจบริ หารเงินและวาณิชธนกิจ ตลอดจนเสริ มสร้ างรายได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนทีแน่นอน
• สร้ างการเติบโตของธุรกิจนอกกรอบการดําเนินธุรกิจตามปกติ (inorganic growth) เช่น การร่ วมธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ นต้ น
• ปรับเปลียนกระบวนการปฏิบตั งิ าน และ วางรู ปแบบการใช้ ทรัพยากรให้ มีความเหมาะสม
• ใช้ ประโยชน์จากความได้ เปรี ยบด้ านการมีเครื อข่ายทีครอบคลุมระดับภูมิภาคอาเซียน เพือตอบสนองกลุ่มลูกค้ าทีต้ องการ
ขยายการลงทุนสู่ตลาดอาเซียน
• ในด้ านการบริ หารเงินทุนและความเสียง มุ่งเน้ นการเติบโตสินทรัพย์อย่างมีคณ
ุ ภาพ กําหนดระดับความเสียงทีเหมาะสม
ขยายฐานลูกค้ าใหม่ บริ หารอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายหนี ;สูญต่อสินเชือรวม (Credit Cost) อย่างมีประสิทธิภาพ
• ในด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริ มสร้ างวัฒนธรรมการทํางานทีมีประสิทธิภาพสูง
6.2.2

ประชาคมอาเซียนปี 2558 - ก้ าวย่ างสู่ยุคใหม่

ภาพรวม

ในทีสุด การรวมตัวทางเศรษฐกิจของชาติในอาเซียนอย่างเป็ นทางการก็มาถึงในปี 2558 ประเทศมาเลเซียเข้ ารั บหน้ าทีประธาน
อาเซียนในปี 2558 ต่อจากประเทศเมียนมาร์ ซึงประสบความสําเร็ จอย่างดียิงในการเป็ นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ที
ผ่านมา ปี นี ;มาเลเซียต้ องดูแลการก่อตังประชาคมเศรษฐกิ
;
จอาเซียน (AEC) ซึงได้ รับการคาดหวังจากภาคธุรกิจเป็ นอย่างสูง ในขณะที
แนวโน้ มเศรษฐกิจยังไม่เอื ;ออํานวยจากการทีราคานํ ;ามันตกตําและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว สัญญาณการชะลอตัวปรากฏขึ ;นในประเทศ
อาเซียนบางประเทศอันเป็ นผลจากความเป็ นชาตินิยมทีเพิมสูงขึ ;นอันเป็ นอุปสรรคต่อความคืบหน้ า ในช่วงสุดท้ ายของการก้ าวเข้ าสู่
AEC อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็ นทีแน่นอนว่า อาเซียนมีศกั ยภาพทีจะก้ าวขึ ;นสู่การเป็ นภูมิภาคทีมีอนาคตทางเศรษฐกิจทีสดใสมากทีสุด
แห่งหนึงจากการรวมตัวเป็ นประชาคมหนึงเดียวกันนี ;
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การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนเกิดขึ ;นในช่วงทีปั จจัยพื ;นฐานต่างๆของตลาดมีความแข็งแกร่ ง รองรั บด้ วยขนาดของประชากร
และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และการเกิดกลุ่มผู้บริ โภคทีเป็ นชนชันกลาง
;
หลังจากการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจหนึงเดียว อาเซียนจะมีประชากรรวมทังสิ
; ;นเกือบร้ อยละ 10 ของประชากรโลกทังหมด
;
และ
กลายเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนั ดับ 7 ของโลก ทังนี
; ; Economic Intelligence Unit ได้ คาดการณ์ว่าอาเซียนจะมีอตั ราการ
เติบโตเฉลียร้ อยละ 5.6 ต่อปี ในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า ซึงจะทําให้ อตั ราการเติบโตของอาเซียนตามหลังประเทศอินเดียและประเทศจีนเพียง
เล็กน้ อยและทิ ;งห่างประเทศตลาดเกิดใหม่อืนๆ อย่างประเทศบราซิลและรัสเซีย อัตราการเติบโตทีแข็งแกร่ งดังกล่าวคาดว่าได้ รับแรง
หนุนจากการขยายตัวของแรงงานในภูมิภาคในอัตราร้ อยละ 1.7 ต่อปี และ การขยายตัวของการลงทุนเป็ น 1.2 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อร้ อยละ 4.8 ของเงินลงทุนทัวโลกภายในปี 2561
จีดีพีร วมของตลาดอาเซียนปั จจุบนั มีมูล ค่า 2,400 พันล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึงคาดว่าจะเพิมขึน; เป็ น 3,875 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
ภายในปี 2561 ในขณะที GDP per capita หรื อระดับรายได้ ต่อคน เพิมขึ ;นเพียงเล็กน้ อยคือร้ อยละ 0.67 เป็ น 3,770 ดอลลาร์ สหรัฐ
ซึงยังคงตํากว่าระดับรายได้ ต่อคนเฉลียของโลกที 13,100 ดอลลาร์ สหรัฐอยู่มาก อย่างไรก็ตาม หลังจากการก่อตัง; AEC เต็มรู ปแบบ
ภายในสิ ;นปี 2558 คาดว่าจะมีการเปลียนแปลงในทางบวกเกิดขึ ;นมากมายต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนี ;
การดําเนินการตามแนวคิดริ เริ มของอาเซียนทีเป็ นการอํานวยความสะดวกต่อการค้ าของภูมิภาคได้ สําเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี ส่งผลให้
มูลค่าการค้ าภายในอาเซียนมีสัดส่วนเพิมขึ ;นเป็ นร้ อยละ 24.2 (607 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) ในปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจีดีพี
รวมในภูมิภาค ในปี เดียวกันการค้ าระหว่างประเทศของอาเซียนมีมลู ค่า 2.5 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดยเป็ นมูลค่าส่งออก 1.3 ล้ าน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และมูลค่านําเข้ า 1.2 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
แผนแม่ บท
AEC 2558 ประกอบด้ วยการดําเนินยุทธศาสตร์ สีเสาหลัก (four-pillar) เพือก้ าวสู่ AEC ประกอบด้ วยการเป็ นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน การเป็ นภูมิภาคทีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็ นภูมิภาคทีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเท่าเทียมกันและ การเป็ น
ภูมิภาคทีมีการบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก โดยเน้ นทีการพัฒนาองค์ประกอบหลักของการเป็ นตลาดเดียว ได้ แก่การเคลือนย้ ายเสรี
ของสินค้ า บริ การ เงินทุน และแรงงาน
อาเซียนได้ ระบุสิงทีต้ องดําเนินการหลักๆ ตามพิมพ์เขียวเพือการจัดตัง; AEC (AEC Blueprint) เป็ นลําดับขัน; จากการประเมินล่าสุด
พบว่า อาเซียนสามารถดําเนินมาตรการเพือการจัดตัง; AEC สําเร็ จไปแล้ วกว่าร้ อยละ /- หรื อจํานวน -zz มาตรการจากมาตรการ
ทังหมด
;
?-z มาตรการ ทังนี
; ; อาเซียนมีความคืบหน้ าในด้ านการเตรี ยมความพร้ อมเพือการเปิ ดเสรี ทางการค้ า ซึงจะสามารถรองรั บ
การค้ า การบริ การ การลงทุน และการเคลือนย้ ายแรงงานฝี มือ อีกทังยั
; งมีความคืบหน้ าในด้ านความร่ วมมือระหว่างกันด้ าน SMEs
ธุรกิจการบิน การท่องเทียว อาหาร และพลังงาน
นอกจากนี ; อาเซียนได้ มีการดําเนินการเพือส่งเสริ มตลาดทุนและบริ การทางการเงินในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามโครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme – CIS) ในมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึงตามกรอบดังกล่าว ผู้บริ หาร
กองทุนทีมี คุณ สมบัติครบถ้ วนในมาเลเซียสามารถเสนอขายผลิ ตภัณ ฑ์ข องตนโดยตรงต่อ นักลงทุนในสิงคโปร์ แ ละไทย อันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ นักลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนจากการทีมีผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่างๆ ให้ เลือกมากขึ ;นหลังจากทีกรอบข้ อตกลง
นี ;มีผลบังคับใช้
ส่วนที 1 หน้ า 41

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ
(แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ซีไอเอ็มบีมีเครือข่ ายรองรับทีเชือมโยงอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศไทยมี ผลิตภัณฑ์ มวลรวม อยู่ทีอันดับ 2 และ จํานวนประชากร อยู่ทีอันดับ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียน

จํานวน
ประชากร
(ล้ านคน)
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม
(พันล้ าน
เหรี ยญ
สหรัฐ)

Indonesia
252.8

Thailand
67.2

Malaysia
30.2

Singapore
5.4

Philippines
97.3

Vietnam
92.5

Myanmar
53.7

Brunei
0.41

Cambodia
15.4

Laos
6.8

868

387

312

298

272

171

57

16

15

11

เครื อข่ายของ
ซีไอเอ็มบี

โอกาสทองสําหรับภาคเอกชน
อาเซียนเป็ นตลาดทีมี จํานวนผู้บริ โภคมากถึง 600 ล้ านคน จึงเป็ นภูมิภ าคทีมีความสํ าคัญ ทัง; ในแง่ภูมิรั ฐศาสตร์ แ ละเศรษฐศาสตร์
อาเซียนอุดมไปด้ วยทรั พยากรธรรมชาติ เป็ นฐานการผลิตทีกว้ างใหญ่ไพศาล และ เป็ นเส้ นทางทางทะเลทีสําคัญ ซึงเอือ; ประโยชน์ต่อ
การสร้ างการเติบโตและส่งเสริ มความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจทียังยื นและเท่าเที ยม นอกจากนัน; การรวมตัวทางเศรษฐกิจจะช่ว ย
เสริ มสร้ างการเชือมโยงระหว่างกันเพือให้ อาเซียนหลอมรวมเป็ นหนึงเดียว ดังนัน; ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงควรมีการเตรี ยม
ความพร้ อมเพือรองรับโอกาสทางธุรกิจต่างๆจากการเปิ ดเสรี และการประสานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจทีจะเกิดขึ ;นในอาเซียน รวมทัง;
ควรเรี ยนรู้ ความเป็ นมาของอาเซียนและวางสถานะทางธุรกิจของตนเพือให้ ได้ ประโยชน์จากการก่อตัง; AEC อย่างเต็มที
อุปสรรคทียังต้ องแก้ ไข
แม้ จะมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึน; มากมายมหาศาลในอาเซียน แต่สภาวะความเป็ นจริ งนัน; ยังคงอยู่ห่างไกลจากทีคาดหวังอยู่มาก จาก
รายงานวิเคราะห์ Sectoral Gap ที CIMB ASEAN Research Institute (CARI) และ ASEAN Business Club (ABC) ได้ ทําการศึกษา
ภายใต้ แนวความคิด Lifting-the-barriers Initiative ปรากฏว่ายังคงมีอุปสรรคต่อการเปิ ดเสรี อยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็ นเรื องความ
เป็ นชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ข้ อจํากัดด้ านแรงงาน กฎระเบียบทางการทีมีอยู่มากมาย โครงสร้ างพื ;นฐานทียังไม่พฒ
ั นา การเคลือนทีของ
บุคลากรคุณ ภาพ การบังคับ ใช้ แ ละการยอมรั บการเปิ ดเสรี และอื นๆอี กมากมาย การแก้ ไขอุปสรรคเหล่ านี เ; ป็ นสิ งทีสํ าคัญ ยิงต่อ
ความสําเร็ จและความยังยืนของวาระการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
การก้ าวสู่เป้าหมาย
อาเซียนจัดว่าเป็ นกลไกทางภูมิภาคทีสําคัญทีสุดในการขับเคลือนประเทศสมาชิกสู่ความเป็ นประเทศเศรษฐกิจทีเจริ ญรุ่ งเรื องด้ วยพล
วัตรสูงทีสุดแห่งหนึงของโลก อาเซียนมีประชากรทีมีความเป็ นมาและวัฒนธรรมต่างๆ ทีหลากหลาย การเกิดการค้ าเสรี ในทุกรู ปแบบ
ตาม ’วิถีแห่งอาเซียน’ ย่อมต้ องใช้ เวลาและความอดทนสูง ตามคํากล่าวทีว่า “กรุ งโรมไม่ได้ สร้ างเสร็ จในวันเดียว” อาเซียนก็เช่นกัน
ในช่วงสุดท้ ายก่อ นถึงเป้าหมายนี ; รั ฐบาลประเทศต่างๆ ต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีในการผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจสู่
เป้าหมายให้ ได้ ภาคธุรกิจก็ต้องเตรี ยมความพร้ อมอย่างเต็มทีเช่นกันเพือรองรับโอกาสและความท้ าทายต่างๆ ทีจะมาถึงในอาเซียนยุค
ใหม่นี ;
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6.2. 3 กิจกรรมและการดําเนินงานด้ านภาพลักษณ์ ทีสําคัญในรอบปี
ปี 2557 ธนาคารมุ่งดําเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิงรุ กมากขึ ;น โดยเน้ นสร้ างภาพลักษณ์เพือก่อให้ เกิดผลทางธุรกิจ ควบคู่ไป
กับการสร้ างความแตกต่างด้ วยจุดแข็งของการเป็ นธนาคารระดับอาเซียน (Product Led Brand) ผ่านแคมเปญการสือสารการตลาด
ในแต่ละช่วงเทศกาล ไม่วา่ จะเป็ น ตรุ ษจีนอินเลิฟ ชุ่มฉําซัมเมอร์ สุขใจให้ แม่ และแคมเปญวันพ่อ ผ่านการใช้ สือแบบบูรณาการ (IMC)
ทังรู; ปแบบ off-line และ on-line โดยมุ่งหวังเจาะกลุ่มเป้าหมายในวงกว้ าง (Mass Segmentation) ซึงถือเป็ นการสร้ างและตอกยํ ;า
แบรนด์ผ่านการโฆษณาผลิตภัณฑ์มากยิงขึ ;น นอกจากนี ; ยังได้ ดําเนินแคมเปญการสือสารสนับสนุนการออกบัตรเครดิตครัง; แรกของ
ธนาคาร โดยตอกยํ ;าความเป็ นบัตรเครดิตเพือการท่องเทียวทีดีทีสุด เน้ นจุดเด่นในเรื องสิทธิประโยชน์ระดับอาเซียน
การสร้ างภาพลักษณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ถือเป็ นอีกแนวทางหนึงทีธนาคารให้ ความสําคัญ เพือให้ กลุ่มเป้าหมายและ
ลูกค้ าของธนาคารได้ มีประสบการณ์ กับแบรนด์ โดยในปี 2557 ธนาคารได้ จัดกิจกรรมเด่นๆหลายกิจกรรม เช่น Octo Splash ใน
เทศกาลวันไหล พัทยา และสงกรานต์พระประแดง กรุ งเทพฯ การร่ วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวัด ได้ แ ก่
กรุ งเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ภายใต้ แนวคิด “The Art of ASEAN Living” กิจกรรม Mini Golf Challenge
และ CIMB Preferred Golf Challenge ตลอดจนงานสัมมนาต่างๆ ธนาคารยังได้ จดั กิจกรรมเพือร่ วมเฉลิมฉลองวันอาเซียน (ASEAN
Day) พร้ อมกับการเปิ ดตัวสาขาสํานักสีลม ซึงเป็ นสาขารู ปแบบใหม่ เมือวันที 8 สิงหาคม 2557 นับเป็ นการเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ของ
ความเป็ นธนาคารอาเซียน ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้ คนไทยตืนตัวถึงความเป็ นประชาคมอาเซียน ทีกําลังจะมาถึงในปลายปี 2558
อีกทังยั
; งเป็ นการประกาศความเป็ น ASEAN Hub ของสาขาสํานักสีลม
นอกจากนี ; ในเดือนสิงหาคม 2557 ธนาคารยังได้ จดั พิธีเปิ ดตัวสาขาแม่สอด จังหวัดตาก ซึงนับเป็ นสาขาทีมีความสําคัญอีกแห่งหนึง
เพราะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพือรองรับต่อการเข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน โดยได้ รับความสนใจ
จากรายการจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการรายงานสดอีกด้ วย
ธนาคารยังได้ ร่วมกับพันธมิตรของธนาคาร เช่น ไทยแอร์ เอเชีย ดําเนินกิจกรรมทังในกรุ
;
งเทพฯและต่างจังหวัด เช่น โครงการ “ลัดฟ้า
สานต่อ ก่องานศิลป์” เพือสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญาในท้ องถินต่างๆ รวม 10 จังหวัดในปี 2557
ทังนี
; ; เมือวันที 29 สิงหาคม 2557 ธนาคารยังได้ จดั พิธีเปิ ดตัวธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย- สาขาเวียงจันทน์ อย่างเป็ นทางการ โดยมีท่าน
สอนชัย สิทธิ‹พะชัย รองผู้วา่ การธนาคารแห่งสปป.ลาว ให้ เกียรติเป็ นประธานในพิธีเปิ ด ร่ วมกับ ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อีกทังยั
; งได้ รับเกียรติจากบุคคลชัน; นําในแวดวงธุรกิจทังไทยและสปป.ลาว
;
ตลอดจนสือมวลชนเข้ าร่ วมกว่า
300 คน โดยมีจดุ มุ่งหมายในการให้ บริ การลูกค้ าท้ องถินและลูกค้ าทีเข้ ามาลงทุนในสปป.ลาว ด้ วยผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที
ครบวงจร สาขาแห่งนี ;เป็ นสาขาธนาคารต่างประเทศแห่งแรกของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และเป็ นเครื อข่ายในประเทศอาเซียนลําดับที
9 จากทังหมด
;
10 ประเทศของกลุ่มซีไอเอ็มบี นับเป็ นการสะท้ อนถึงความเป็ นสถาบันการเงินชันนํ
; าในอาเซียน ทีมีเครื อข่ายครอบคลุม
ทัวภูมิภาคและมีศกั ยภาพในการให้ บริ การลูกค้ าระดับสากล
ปี 2557 ยังถือเป็ นปี ทีธนาคารได้ ดําเนินงานด้ านประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ อย่างเข้ มข้ นต่อเนือง ทังในด้
; านของผลิตภัณฑ์บริ การ
ตลอดจนผลงานวิจยั และวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพือเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ แก่ภาพลักษณ์ขององค์กรและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร
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ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและชําระแล้ วของธนาคารเป็ นดังนี )
ทุนจดทะเบียน

10,542,439,012.50 บาท (หนึงหมืนห้ าร้ อยสีสิบสองล้ านสีแสนสามหมืนเก้ าพันสิบ
สองบาทห้ าสิบสตางค์)แบ่งออกเป็ น
: หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น (สองหมืนหนึงพันแปดสิบสีล้ านแปดแสนเจ็ด
หมืนแปดพันยีสิบห้ าหุ้น) มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
: หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี 10,542,439,012.50 บาท (หนึงหมืนห้ าร้ อยสีสิบสองล้ านสีแสนสามหมืนเก้ าพันสิบ
สองบาทห้ าสิบสตางค์) ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น (สองหมืนหนึง
พันแปดสิบสี ล้ านแปดแสนเจ็ดหมื นแปดพันยีสิบห้ าหุ้น) มูล ค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50
บาท (ห้ าสิบสตางค์)

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่
ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที 30 ธันวาคม 2557 ได้ แก่
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือผู้ถือหุ้น
CIMB BANK BERHAD
BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์
นายปรี ชา สุจินนั ท์กลุ
นายประวิตร พันธ์สายเชื )อ
กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟั นด์
นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล
นางจรู ญลักษณ์ พานิชชีวะ
นายสมชาติ นําศรี เจริ ญสุข
ผู้ถือหุ้นอืน

จํานวนหุ้นทีถือ
ร้ อยละ (%)
93.71
19,757,944,173
3.07
647,452,040
0.67
140,320,052
0.14
30,446,797
0.06
12,000,000
0.05
11,449,000
0.04
9,325,484
0.04
8,813,700
0.04
8,190,000
0.03
7,068,100
2.14
451,868,679

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 6,488 ราย

21,084,878,025

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
รวมจํานวนหุ้นทังสิ
) )น

670,754,324
20,414,123,701
21,084,878,025

3.18
96.82
100.00
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ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมีอํ านาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยสํ าคัญได้ แ ก่
CIMB Bank Berhard ซึงได้ เข้ าถือหุ้นธนาคารทังหมดจํ
)
านวน 19,757,944,173 ล้ านหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93.71
ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
)
(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอืน (holding company)
- ไม่มี (3) ข้ อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื องการออกหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษัท
- ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์ อืน
การออกตราสารหนีข2 องธนาคาร (ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
ประเภท
หลักทรัพย์

อัตราดอกเบี )ย

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน

หลัก
ประกัน

เงือนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

1. ตราสารหนี )ระยะยาว
ด้ อยสิทธิ 1
2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และมีผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้
(วันทีออกหุ้นกู้ 14
กรกฎาคม 2554)

ไม่มี

22 ธันวาคม
2546
14 กรกฎาคม
2564

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ) านวน
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะ
อยู่ภายใต้ เงือนไข ดังนี )
1. ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที
ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่า
1.1 หากหุ้นกู้นี )ไม่เป็ น หรื อไม่สามารถ
ถูกนับเข้ าเป็ นเงินกองทุนขันที
) 2 ของผู้
ออกหุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ
1.2 หุ้นกู้นี )นับเป็ นเงินกองทุนขันที
) 2 ได้
ตํากว่าร้ อยละ 50 ของเงินกองทุนขันที
) 1
ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องลดการนับเงินทีได้ รับ
จากการออกหุ้นกู้เข้ าเป็ นเงินกองทุนขัน)
ที 2 ของผู้ออกหุ้นกู้
2. ณ วันครบรอบ 5 ปี ก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ ณ วันกําหนด
ชําระดอกเบี )ยใดๆ หลังจากวันครบ
กําหนด 5 ปี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี )ยร้ อย
ละ 5.35 ต่อปี
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จํานวนและมูลค่า การจัดอันดับ
ทียังไม่ได้ ไถ่ถอน ความน่าเชือถือ
ณ 31 ธันวาคม
ของหุ้นกู้
kllm
(Moody’s/
(บาท)
Fitch
Ratings)
544,502,520
ไม่มี

ผู้แทน
ผู้ถือ
หุ้นกู้

3,000,000,000 อันดับความ
น่าเชือถือ
ของหุ้นกู้ A+
(tha) โดย
บริ ษัท ฟิ ทช์
เรทติ )ง
ประเทศ)
(ไทย จํากัด

ธนาคาร
กรุ งศรี
อยุธยา
จํากัด
(มหาชน)

ไม่มี
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ประเภท
หลักทรัพย์

3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
และมีผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้
(วันทีออกหุ้นกู้ v
พฤศจิกายน klll)

อัตราดอกเบี )ย

อัตราดอกเบี )ยร้ อย
ละ 4.80 ต่อปี

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน

9 พฤศจิกายน
2565

หลัก
ประกัน

ไม่มี

เงือนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

ทังจํ
) านวน หรื อ
3. ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้แสดงได้ ว่า ดอกเบี )ย
ตามหุ้นกู้นี )ไม่สามารถถูกหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เพือประโยชน์
ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
4. เป็ นกรณีหรื อเงือนไขทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดเพิมเติมภายหลัง
ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ) านวน
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หาก
ได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ ว
โดยจะอยู่ภายใต้ เงือนไข ดังนี )
(ก) ณ วันครบรอบ l (ห้ า) ปี ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ ณ วัน
กําหนดชําระดอกเบี )ยใดๆ หลังจากวัน
ครบรอบ l (ห้ า) ปี ก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
) ) ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอน
หุ้นกู้ทงจํ
ั ) านวนได้ หลังจากวันครบรอบ l
(ห้ า) ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป
เท่านัน)
(ข) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ ว่า
ดอกเบี )ยตามหุ้นกู้นี )ไม่สามารถหักเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เพือประโยชน์
ทางภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงือนไขทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดเพิมเติมในภายหลัง
ทังนี
) ) ในการขอความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว
ข้ างต้ น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องเสนอแผนการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ และแผนการทดแทนต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
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ของหุ้นกู้
kllm
(Moody’s/
(บาท)
Fitch
Ratings)

ผู้แทน
ผู้ถือ
หุ้นกู้

3,000,000,000 อันดับความ
น่าเชือถือ
ของหุ้นกู้ A+
(tha) โดย
บริ ษัท ฟิ ทช์
เรทติ )ง
ประเทศ)
(ไทย จํากัด

ธนาคาร
กรุ งศรี
อยุธยา
จํากัด
(มหาชน)
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ประเภท
หลักทรัพย์

w.ตราสารด้ อยสิทธิ
เพือนับเป็ น
เงินกองทุนประเภทที
22

อัตราดอกเบี )ย

อัตราดอกเบี )ยร้ อยละ
5.60 ต่อปี

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน

หลัก
ประกัน

5 กรกฎาคม
klxm

ไม่มี

เงือนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

จํานวนและมูลค่า การจัดอันดับ ผู้แทน
ทียังไม่ได้ ไถ่ถอน ความน่าเชือถือ
ผู้ถือ
ณ 31 ธันวาคม
ของหุ้นกู้
หุ้นกู้
kllm
(Moody’s/
(บาท)
Fitch Ratings)
3,770,020,000 อันดับความ
ไม่มี
(400,000,000 น่าเชือถือของ
ริ งกิต มาเลเซีย) หุ้นกู้ AA3โดย
RAM Rating
Services
Berhad

การไถ่ถอนก่อนกําหนด
ในแต่ละชุดดของตราสาร
ด้ อยสิทธิถ้ามีการเรี ยกใช้
สิทธิในการซื )อ ผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิสามารถไถ่
ถอนและยกเลิกได้ เต็ม
จํานวนแต่ไม่รวมจํานวน
เงินต้ นในวันใช้ สทิ ธิ โดย
ต้ องได้ รับ y. การอนุมตั ิ
จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ เสนอให้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยพิจารณา
ก่อนวันเรี ยกใช้ สทิ ธิ z{ วัน
(รวมดอกเบี )ยรอตัดบัญชี
ดอกเบี )ยค้ างจ่าย แต่ไม่
รวมดอกเบี )ยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนขอ
ชุดอืนๆ โดย y.แผนการไถ่
ถอนหรื อการทดแทน
จะต้ องรวมตราสารทาง
การเงินอืนๆทีเทียบเท่าหรื อ
สูงกว่าตราสารด้ อยสิทธิที
จะถูกไถ่ถอนทังทั
) นทีหรื อ
ก่อนหน้ า และ k. การออก
ตราสารทางการเงินอืนๆ
ทดแทนจะไม่สง่ ผลต่อ
ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของผู้ออกตรา
สาร
หมายเหตุ 1. เป็ นตราสารหนี )ด้ อยสิทธิทีได้ รับโอนมาจากสถาบันการเงินทีถูกทางการเข้ าแทรกแซง - บงล .ร่ วมเสริมกิจ 544.50 ล้ านบาท
2. เป็ นตราสารหนี )ด้ อยสิทธิทีมีการป้องกันความเสียงของกระแสเงินสด 400 ล้ านริ งกิต
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคารและบริษัทย่ อย
ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล) จากผล
การดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทังนี
) )การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 43 ซึงระบุว่า “ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจาก
เงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล เงินกําไรส่วนทีเหลือจากการ
จ่ายเงินปั นผลให้ จัดสรรเป็ นเงินสํารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง) คราวเมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนันและเมื
)
อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดโดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้
ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ด้วย” สําหรับบริ ษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไป
ตามมติของคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย โดยขึ )นอยู่กบั เงินกําไรของบริ ษัทย่อย
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 รายชื"อคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการ 9 คน ดังนี !
ตําแหน่ ง
รายชื"อ
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง*
ประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ*
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนสรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
4. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์*

กรรมการ

7. นายเคนนี คิม
8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น

กรรมการ
กรรมการ

9. นายสุภคั ศิวะรักษ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

* ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 29 กันยายน 2557 มีมติแต่งตัง! ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง รองประธานกรรมการ เป็ นประธาน
กรรมการแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ทีได้ ลาออกไป และแต่งตังนายจิ
!
ตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงลาย
มือชือผูกพันธนาคารแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ซึงสถานการณ์ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันธนาคารได้ สิ !นสุดลง
ภายหลังการลาออก และทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติแต่งตังนายสุ
!
คนธ์ กาญจนหัตถกิจ เป็ นรอง
ประธานกรรมการอีกตําแหน่งหนึง

รายชื"อกรรมการที"มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้ มอบหมายให้ บุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็ นผู้แทนจาก
CIMB Bank จํานวน 3 ท่าน คือ ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง นายเคนนี คิม และนางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนธนาคารคือ นายสุภคั ศิวะรักษ์ นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ กรรมการสองคนนี !ลง
ลายมือชือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2557 ธนาคารมีการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร ทังสิ
! !น 12 ครัง! โดยรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละราย
สรุ ปได้ ดงั นี !
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ลําดับ

รายชื"อกรรมการ

ตําแหน่ ง

การประชุม
คณะกรรมการธนาคาร
จํานวนครัง4 ที"เข้ าร่ วม
ประชุม
8/12
10/12
11/12

1
2
3

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง/2
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ/V

4.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค

5.
6.

ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/3

7.

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

/3

กรรมการ

9/12

8.
9.

นายเคนนี คิม
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น/3

กรรมการ
กรรมการ

8/12

10.

นายสุภคั ศิวะรักษ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร

12/12

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนสรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10/12

11/12
7/12

6/12

หมายเหตุ: /1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ แจ้ งลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทังนี
! ! การลาออกมีผลตังแต่
! วนั ที 28
สิงหาคม 2557 เป็ นต้ นไป
/2 ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 29 กันยายน 2557 มีมติแต่งตัง! ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานกรรมการแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ทีได้ ลาออกไป และทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558
มีมติแต่งตังนายสุ
!
คนธ์ กาญจนหัตถกิจ เป็ นรองประธานกรรมการอีกตําแหน่งหนึง
/3 ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมือวันที 11 เมษายน 2557 มีมติแต่งตังกรรมการใหม่
!
3 คน คือ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ และนางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น ทังนี
! ! ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ และ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธปท. ต่อมานางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น ได้ รับความเห็นชอบจากธปท.ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
มีผลตังแต่
! เมือวันที 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร มีดงั นี !
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์/1
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
4. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
5. ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสียง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์
นายพรชัย ปั ทมินทร
นายจิรัชยุติX อัมยงค์
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
นายสิทธิไชย มหาคุณ

12. ผู้บริ หารสูงสุด
13. นายประภาส ทองสุข
14. นายฐาภพ คลีสุวรรณ
15. นางสาวสิริพร สนันไพเราะ

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสารสนเทศและปฎิบตั กิ าร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สาย Corporate Finance and
Equity Capital Markets
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสือสารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
และฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ด้ านตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ /1 ทีประชุมคณะกรรมการมีมติตอ่ อายุการเป็ นพนักงานของนายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ตําแหน่ง รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
! รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ !นไป และผู้บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริ หารทีกําหนดโดย ก.ล.ต. มีจํานวน 13 คน ดังนี !
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสียง
4. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน
5. ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
6. นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
7. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
8. นายพรชัย ปั ทมินทร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
9. นายจิรัชยุติX อัมยงค์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ
10. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
11. นายเพา จาตกานนท์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ หารเงินและค้ าผลิตภัณฑ์การเงิน
12. นายสิทธิไชย มหาคุณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สาย Corporate Finance and
Equity Capital Markets
13. นางสาววินิตา กิมสวัสดิX
ผู้อํานวยการอาวุโส ด้ านการเงิน
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8.3 เลขานุการบริษัท
ธนาคารได้ แต่งตัง! นายฐาภพ คลีสุวรรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและทําหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการเพือทําหน้ าทีให้ คําแนะนํา
ด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
ดังนี !
ให้ คําปรึ กษา และคําแนะนําเบื !องต้ นแก่กรรมการในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆ ของธนาคารให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของธนาคาร และบันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
! ดตามให้ มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามมติคณะกรรมการ มติที
ประชุมผู้ถือหุ้น
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีกํากับธนาคารเป็ นกฎระเบียบและ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
ติดต่อและสือสารกับผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
จัดทําและเก็บรั กษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนัง สื อ นัดและรายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น
รายงานการมีส่วนได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดําเนินการอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
•

•

•

•

•

ทังนี
! ! รายละเอียดประวัตกิ ารศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานุการบริ ษัท ได้ แสดงไว้ ในเอกสารแนบ 1
9.: ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557
(1) ค่ าตอบแทนที"เป็ นตัวเงิน
ก. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ในรายงานนี ! จะให้ รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนทีธนาคารจ่ายให้ แก่กรรมการและ
ผู้บริ หารแต่ละคน ในปี 2557 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้ วยค่าเบี !ยประชุมและค่ารั บรองในฐานะกรรมการ
ธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อ ย รวมทัง! สิน! 8,564,000 บาท (ปี 2556:8,160,000 บาท) มี
รายละเอียดดังนี !
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมเป็ นเงินทังสิ
! !น 4,856,000 บาท (ปี 2556 : 4,952,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1,764,000 บาท (ปี 2556 : 1,584,000 บาท)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 1,104,000 บาท
(ปี 2556 : 1,104,000 บาท)
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee จํานวน 840,000 บาท (ปี 2556 : - บาท)
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หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
คณะกรรมการ
รายชือคณะกรรมการ

ธนาคาร

ตําแหน่ง

ตรวจสอบ

กําหนด
ค่าตอบแทน สรร
หา และการกํากับ
ดูแลกิจการ

Board Risk
Committee

1
2
3
4
5
6

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/1
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง/V/k
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค/l
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/l/m

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

690,000
528,000
528,000
528,000
396,000

864,000
160,000
480,000
320,000

624,000
480,000
-

280,000
-

7

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์/m

กรรมการ

396,000

-

-

280,000

8
9

นายเคนนี คิม/k
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น/m

กรรมการ
กรรมการ

352,000

-

-

-

-

280,000

528,000

-

-

-

4,856,000

1,764,000

1,104,000

840,000

10 นายสุภคั ศิวะรักษ์/n

หมายเหตุ: /1

กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รวมค่ าตอบแทน

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ แจ้ งลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทังนี
! ! การลาออกมีผลตังแต่
! วนั ที 28 สิงหาคม 2557
เป็ นต้ นไป

/2
/3

/4

/5
/6

ทีประชุมคณะกรรมการเมือวันที 29 กันยายน 2557 มีมติแต่งตัง! ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง รองประธานกรรมการ เป็ นประธานกรรมการ
แทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ทีได้ ลาออกไป
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารเมือวันที 30 เมษายน 2557 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของนางวาทนันทน์
พีเทอร์ สคิ และมีมติแต่งตังนางสาวโสภาวดี
!
เลิศมนัสชัย ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ มีผลตังแต่
! วนั ที
30 เมษายน 2557 เป็ นต้ นไป
ทีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมือวันที 11 เมษายน 2557 มีมติแต่งตังกรรมการใหม่
!
3 คน คือ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายจิตรพงษ์
กว้ างสุขสถิตย์ และนางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น ทังนี
! ! ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ และนางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น อยู่ระหว่างการขอ
ความเห็นชอบจากธปท. และต่อมานางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น ได้ รับความเห็นชอบจากธปท.ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตังแต่
! เมือ
วันที 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป
กรรมการธนาคารซึงเป็ นผู้แทนจาก CIMB Bank จํานวน 2 ท่าน คือ ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง และนายเคนนี คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทน
สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร และในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยนัน! แต่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารแจ้ งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
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ข.

ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการ เพือพิจารณาปรั บค่าจ้ างและบําเหน็จ
ประจําปี โดยคํานึงถึงหน้ าทีความรับผิดชอบและความเสียงต่างๆทีเกียวข้ อง รวมถึงการเพิมมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาว มา
ประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคาร หรื อบุคคลใดทีทํากิจการให้ กบั
ธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ทีเหมาะสมในการจ่าย โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ูทําการประจําหรื อไม่
ประจําก็ได้ ตามทีฝ่ ายจัดการนําเสนอ ในปี 2557 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนของผู้บริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ขึน! ไปหรื อผู้ซงดํ
ึ ารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน จํานวน 13 คน ตามนิยามผู้บริ หารของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) รวมเป็ นเงินทังสิ
! !น 108.92 ล้ านบาท และจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ !นไปจํานวน 37 คน ตามนิยามผู้บริ หารของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) รวมเป็ นเงินทังสิ
! !น 212.91 ล้ านบาท
2.2 ค่ าตอบแทนอื"น
ในปี 2557 ธนาคารได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลีย! งชีพให้ แก่ผ้ ูบริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ !นไปหรื อผู้ซึง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน จํานวน 13 คน ตามนิยามผู้บริ หารของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมเป็ น
เงินทังสิ
! !น 5.44 ล้ านบาท และสมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี !ยงชีพระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ !นไป จํานวน 37 คน ตามนิยาม
ผู้บริ หารของ ธปท. รวมเป็ นเงินทังสิ
! !น 10.12 ล้ านบาท
8.5 องค์ กรและบุคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีพนักงานทังสิ
! !นจํานวน 3,092 คน โดยเป็ นพนักงานทีประจําอยู่สาขาจํานวน 1,215 คน และ
พนักงานทีปฏิบตั งิ านทีสํานักงานใหญ่ จํานวน 1,877 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังนี !
1.
2.
l.
m.
k.
n.
o.

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
สายบริ หารความเสียง
สายสนับสนุนธุรกิจ
สายกลยุทธ์และการเงิน
สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
สายธุรกิจขนาดใหญ่
สาย Corporate Finance and Equity Capital Markets

p.
q.
rs.
rr.
rV.
rl.
rm.
rk.
rn.

สายธุรกิจรายย่อย
สายพาณิชย์ธนกิจ
สายบริ หารเงิน
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านสือสารองค์กร
ด้ านตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน
รวม
ส่วนที 2 หน้ า 55

1
99
88
104
605
119
16

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1,581
181
65
60
62
11
21
57
22
3,092

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
ในปี 2557 ธนาคารได้ มีการพัฒนาระบบการบริ หารทรั พยากรบุคคล โดยได้ เริ มวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม competency ใน
ตําแหน่งสําคัญโดยเริ มทีพนักงานสาขา (Training Road Map by Competency) และเพิมทักษะการบริ หารสินเชือให้ กบั เจ้ าหน้ าที
สินเชือและพนักงานวิเคราะห์สินเชือ สําหรับสินเชือธุรกิจรายใหญ่ สินเชือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ Credit Academy
นอกจากนันยั
! งมีการนําระบบ LMS (Learning Management System) ซึงเป็ นการอบรมผ่านระบบ E-learning ในหลักสูตรสําคัญ
สํ าหรั บพนักงานทุก ระดับชัน! จัดอบรมหลักสูตร Leadership ให้ กับผู้บริ ห าร เช่น หลักสูตร 7 Habits หลักสูตร Situational
Leadership และหลักสูตร Leadership Greatness นอกจากนีย! ังจัดอบรมทางไกลผ่าน Web conference ภายใต้ Corporate
Advisory Academy โดยทุกประเทศภายใต้ CIMB Group จะได้ รับการอบรมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน เป็ นการประหยัดเวลาและลด
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของพนักงาน
ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี !ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต การ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภทสินเชือทีอยู่อาศัย สินเชือรถยนต์ /
รถจักรยานยนตร์ สินเชือเพือการศึกษา และสินเชือเอนกประสงค์ เพือให้ ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคารชันนํ
! าของประเทศและ
รักษาพนักงานทีมีคณ
ุ ภาพให้ คงอยู่กบั ธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนประจําทีทางธนาคารจ่ายให้ แก่พนักงานในปี บัญชี
ดังกล่าวเป็ นจํานวนรวมทังสิ
! น! 2,026.05 ล้ านบาท ธนาคารยังคงมีแผนทีจะปรั บปรุ งสวัสดิการเพือพนักงานในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนือง เพือทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างทีลูกจ้ างเลือกและต้ องการเข้ าร่ วมทํางานด้ วย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในปี 2557 ธนาคารได้ จัด ฝึ กอบรมให้ แ ก่พนักงานรวมทัง! สิน! 173 หลัก สูตร ตามแผนของการพัฒนาพนักงาน ประกอบด้ วยการ
ฝึ กอบรมภายในธนาคาร 89 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก 84 หลักสูตร คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
! !น 38.48 ล้ านบาท โดยมี
จํานวนพนักงานเข้ ารั บการอบรมทังหมด
!
14,898 คน ซึงในจํานวนนีพ! นักงานบางคนได้ รับการอบรมมากกว่าหนึงหลักสูตร เมือคิด
คํานวณเป็ นจํ านวนวันอบรมต่อ พนักงานเฉลี ยเท่ากับ 7 วันต่อ คนต่อ ปี ตัวอย่างหลักสูตรทีมี การจัดฝึ กอบรม ได้ แ ก่ โครงการ
Leadership สําหรับผู้บริ หารระดับสูง หลักสูตรสินเชือ ความรู้ ในผลิตภัณฑ์ ระบบงาน และระเบียบงานธนาคาร เป็ นต้ น และส่งเสริ ม
ให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ ในรู ปแบบ E-learning เช่น IT Security Awareness, KYC/CDD, Operational Risk, Risk Appetite Principal
เป็ นต้ น นอกจากนี !ยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท MBAให้ แก่พนักงานภายใต้ งบประมาณประจําปี
ข้ อมูลด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่ วนวันลาหยุดงานเฉลี"ยของพนักงานแบ่ งตามประเภท
ลาป่ วย
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน
อืนๆ
จํานวนวันลาป่ วยเฉลียต่อพนักงาน (วัน/คน)
จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทีเกียวข้ องกับการทํางาน (ราย)
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2557
ร้ อยละ
31.37
0.0
68.63
2.50
0

2556
ร้ อยละ
21.45
0.0
78.55
3.0
0
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9.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

การกํากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารเชือมันว่าความพยายามอย่างต่อเนืองของธนาคารในการสร้ างวัฒนธรรมและโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการที
แข็งแกร่ งทัวทังองค์
' กรจะช่วยให้ ธนาคารสามารถสร้ างคุณค่าเพิมแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ดังนัน' ธนาคารจึงมุ่งมันดําเนินการกําหนด
หลักปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดสําหรับกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
หลักการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนด ประเมิน และบริ หารจัดการความเสียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ทีเกิดขึ 'น โดยกําหนด
กระบวนการควบคุมภายในเพือให้ การดําเนินธุรกิจและการควบคุมในด้ านต่างๆ ซึงรวมด้ านการเงินและปฏิบตั ิการ ตลอดจนการ
กํากับการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆทีเกียวข้ อง โดยให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายกํากับการ
ปฏิบตั ิงานทําหน้ าทีติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆของธนาคารให้ สามารถขับเคลือนองค์กรเพือบรรลุเป้าหมายกล
ยุทธ์ทีตังไว้
' ในขณะทีมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ นอกจากนี ' ธนาคารยังเน้ นให้ ความรู้ ความเข้ าใจ แก่
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานในเรื องจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ างวินยั
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ 'นในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 เพือใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานเพือให้ ผ้ ูลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียมีความไว้ วางใจและเชือมันในการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร อันจะช่วย
เสริ มศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่าเพิมตลอดจนสร้ างความมันคงแก่ธนาคารในระยะยาว ธนาคารมีการทบทวนปรับปรุ งนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการครัง' ที 2 ในเดือนมกราคม 2554 และครัง' ที 3 ในเดือนมกราคม 2557 เพือให้ เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแล
กิจการทีดี และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสถาบันทีกํากับดูแลธนาคารทีเกียวข้ อง โปรดดูรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคารได้ ทีเว็บไซต์ธนาคาร www.cimbthai.com
การกํากับดูแลกิจการ
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิพื 'นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังมี
' การสือสารกับผู้ถือ
หุ้นในเชิงรุ กอยู่เสมอ เช่น สิทธิในการซื 'อขายหรื อโอนหุ้น และการได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร การมีส่วนแบ่งกําไร
อย่างเท่าเทียม และการเข้ าร่ วมประชุมเพือใช้ สิทธิออกเสียง แสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะพิจารณาตัดสินใจในเรื องทีมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญ เช่น การแต่งตังกรรมการ
'
การแต่งตังผู
' ้ สอบบัญชี การจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั นผล การเพิมทุนหรื อลดทุน และการ
อนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
ธนาคารจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายในสีเดือน นับแต่วนั สิ 'นสุดรอบปี บัญชีของธนาคาร สําหรับการประชุมคราวอืน
นอกเหนือจากการประชุมสามัญ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึงคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมเมือใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร ทังนี
' '
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจําปี 2557 ได้ จดั ขึ 'นเมือวันที 11 เมษายน 2557
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ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชือ
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
' นกรรมการธนาคารได้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที
2 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระหรื อเสนอชือบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
' นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ธนาคารได้ จดั ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระการประชุมมีการระบุ
อย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื องเสนอเพือทราบ หรื อเพือพิจารณา รวมทังข้
' อเท็จจริ งและเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการแต่ละ
วาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ในการเข้ าร่ วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2556 ในรู ปเล่ม โดยธนาคารมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะเป็ นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพิจาณาล่วงหน้ าก่อนการประชุม 14 วัน รวมทังได้
'
เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14
วัน เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลสําหรับก่อนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี ' ธนาคารได้ แจ้ งผ่านช่องทางการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ด้ วย ตลอดจนโฆษณาคําบอกกล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์
รายวันเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามทีกฎหมายได้ กําหนดไว้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ อํานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่ วมประชุม โดยจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐาน
แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพือรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยนําระบบ Barcode มาใช้ ในการ
ลงทะเบียนเพือจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี 'ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมได้
ล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อย 2 ชัวโมง และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมเพือใช้ สิทธิออก
เสียงในวาระทียังไม่ลงมติได้ อี กด้ วย ในกรณี ผ้ ูถือ หุ้นทีมีความประสงค์จะมอบให้ บุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมแทน ธนาคารได้ จัดทํา
แบบฟอร์ มหนังสือ มอบฉันทะตลอดจนรายละเอี ยดวิธี การมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์ มดังกล่าวจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายพร้ อม
หนังสือนัดประชุม และเพิมทางเลือกให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยเสนอชือกรรมการอิสระพร้ อมประวัตใิ ห้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีผ้ ูถือห้ นจํานวน 2 ราย มอบฉันทะให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ น
กรรมการอิสระทีธนาคารเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 กรรมการธนาคารเข้ าร่ วมประชุมร้ อยละ 100 และมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
และผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะรวมจํานวน 679 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
' 'น 20,438,202,024 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 96.93 ของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั'
ก่อนเริ มเข้ าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี 'แจงในทีประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึงทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมได้ ให้ ความมันใจว่าผู้เข้ าร่ วมประชุมจะมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ นอกจากนีธ' นาคารได้ นําเสนอข้ อมูลในระบบวีดีทศั น์
รวมทังจั
' ดให้ มีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพืออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นต่างชาติ ทังนี
' ' กรรมการและผู้บริ หารทีเกียวข้ องได้ ตอบ
คําถามรวมทังข้
' อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน ครบถ้ วน สําหรับการนับคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส การ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็ นไปตามลําดับในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิมหรื อสลับวาระการประชุม ในการนับ
คะแนนเสียง ธนาคารได้ ใช้ บตั รคะแนนเสียงทีมี Barcode และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสําหรั บผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
ภายหลัง การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ธนาคารได้ จัด ทํา รายงานการประชุม อย่ า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว น อาทิ สรุ ป สาระสําคัญของคําถาม คํา
ชี 'แจง ตลอดจนข้ อคิดเห็นต่าง ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียงเท่าไร เป็ นต้ น โดยจัดส่งร่ างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ องภายใน 14 นับแต่วนั ประชุมผู้ถือ
หุ้นซึงเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดและเผยแพร่ ในเว็บไซด์ www.cimbthai.com สําหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ อ้างอิงด้ วย
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2.

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังหน้
' าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกราย จึงได้ จดั ให้ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพือป้องกันการนําข้ อมูลภายในของ
ธนาคารไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้ มีนโยบายและกําหนดเป็ นระเบียบงาน ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ ข้อมูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการ
เปลี ยนแปลงหลักทรั พย์ข องธนาคาร ซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ไปใช้ เพือทําการซื 'อ ขาย โอน หรื อ รั บโอนหลักทรั พย์ ของ
ธนาคารในช่วง [ เดือนก่อนทีข้ อมูลนัน' จะออกสู่สาธารณชน นอกจากนี ' กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
' ระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ 'นไป หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารระดับสูง และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ น
ระดับผู้บริ หารฝ่ ายขึ 'นไปหรื อเทียบเท่า มีหน้ าทีต้ องรายงานการซื 'อ-ขายหลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของธนาคารต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) และต้ องสําเนารายงาน
ดังกล่าวให้ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่เพือเก็บเป็ นหลักฐาน ธนาคารได้ จดั ทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริ หารของธนาคาร
รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานทีครอบคลุมเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที โดยหลีกเลียงความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพือให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่ งใส
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ธนาคารให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า
เจ้ าหนี ' และหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้ อง
จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Code of Conduct)
1. ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมันในการนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ โดยในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ า รวมทังปฏิ
' บตั ิต่อ
ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในการทําธุรกรรมต่าง ๆ ธนาคารได้ จดั ตัง' CIMB Thai Care Centre เพือรับและดําเนินการเกียวกับข้ อร้ องเรี ยน
ต่างๆ ของลูกค้ า ทีศูนย์นี 'จะมีฐานข้ อมูลรวบรวมข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าและจัดเป็ นหมวดหมู่ตามแหล่งทีมาและประเภท มีการจัดทํา
รายงานส่งไปยังสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน และฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานรวมทังหน่
' วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง
เพือร่ วมแก้ ปัญหาตามทีได้ รับการร้ องเรี ยนมาอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม สอดคล้ องกันและทันการณ์ โดยธนาคารรักษาความลับ
ของลูกค้ าอย่างเคร่ งครัดตลอดเวลา ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามทีกฎหมายกําหนด หรื อได้ รับอนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ าเท่านัน'
2. ผู้ถือหุ้น
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการมี ระบบการทํางานทีทําให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล มี การควบคุม
ภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดยถือเป็ นนโยบายที
พนักงานทุกคนต้ องถือปฏิบตั ิ ธนาคารเน้ นสร้ างผลตอบแทนทีเหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น ปกป้องรักษาทรัพย์สิน และปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเป็ นธรรม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิอย่างเต็มทีและเท่าเทียมกันในลักษณะทีเปิ ดเผย เว้ นแต่ในกรณีทีผู้ถือ
หุ้นใดมีส่วนได้ เสียในเรื องทีมีการพิจารณาในทีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียรายนันจะต้
'
องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื อง
ดังกล่าว นอกจากเป็ นการลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
'
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3. พนักงาน
ธนาคารเชื อมันในการปฏิบ ตั ิต่อ พนักงานทุกคนอย่า งเป็ นธรรม และให้ ความสําคัญ กับ การพัฒนาคุณ ภาพของบุคคลากร โดย
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนือง เพือให้ พนักงานมีโอกาสในการยกระดับการปฏิบตั ิงานของตน
และมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ 'น การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารมีการเติบโตทียังยืนและรองรับแผนการขยาย
ธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี แม้ ในภาวะตลาดทีมีการแข็งขันรุ นแรงก็ตาม
4. เจ้ าหนีแ3 ละคู่ค้า
ธนาคารยึดมันในการรั กษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อ บังคับ โดยทําธุรกิจกับ
เจ้ าหนี 'และคูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรมและสอดคล้ องกับกฎระเบียบทีเกียวข้ อง
5. คู่แข่ ง
ธนาคารเห็นความสําคัญของสภาวะการดําเนินธุรกิจทีมีการแข่งขันและเป็ นธรรม จึงปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
รวมทังไม่
' ก้าวล่วงเข้ าไปยังข้ อมูลทีเป็ นความลับของคูแ่ ข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชือเสียงของคู่แข่ง โดยมีการกําหนดหลักปฏิบตั ิ
ทีดีทางจริ ยธรรมและกฎหมายเพือเป็ นแนวทางสําหรับพนักงาน
6. ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้ างผลในทางบวกต่อชุมชนและสิงแวดล้ อมได้ จึงได้ มีการทําและส่งเสริ มกิจกรรมการกุศล
ต่างๆ หลายรายการ ได้ แก่ พิธีทอดกฐิน โครงการบริ จาคโลหิต และการบริ จาคเงินเพือช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ เด็กทีด้ อยโอกาส และ
ชุมชนโดยทัวไป (ดูรายละเอียดกิจกรรมเพือสังคมของธนาคารได้ ในหัวข้ อความรับผิดชอบต่อสังคม)
4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
ธนาคารตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความถูกต้ อง ทันการณ์ ชัดเจน และทัวถึง โดยเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสาร ต่าง ๆ เพือให้ ผ้ ูลงทุนและผู้ทีเกียวข้ องได้ รับทราบโดยผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และทางเว็บไซต์ของธนาคารทังข้
' อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทังเปิ
' ดเผยข้ อมูลในแบบรายงานประจําปี ตามหลักเกณฑ์ของ
ทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และการดําเนินการโครงการหรื อ
กิจกรรมต่างๆ ทีจะสร้ างความเชือมันให้ แก่นกั ลงทุนต่อตลาดทุนไทย รวมทังให้
' บริ การข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
กับหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทัวไป การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้ แก่
•
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ทําหน้ าทีในการเผยแพร่ ข้อมูลธนาคารและป็ นตัวแทนในการสือสาร
กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สือมวลชนและผู้ทีสนใจทัวไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรมทีเป็ นสาระสําคัญ
อย่างถูกต้ อง ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ อง
ในปี 2557 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพือนําเสนอข้ อมูลทังทางตรงและทางอ้
'
อมดังนี '
1. ธนาคารให้ การต้ อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์จํานวน 14 ราย เข้ าพบฝ่ ายบริ หารรวมทังสิ
' 'น 6 ครัง' เพือรับทราบ
สถานภาพการประกอบการ
2. จัดทําการเผยแพร่ ข่าว (Press Release) ในกรณีทีบริ ษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรื อกิจกรรมทางธุรกิจทีสําคัญ
3. มีช่องทางให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามของผู้ลงทุนและสือมวลชนทีติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที ir@cimbthai.com
หรื อ ทางโทรศัพท์ +662-638-8615 หรื อทางอินเตอร์ เน็ต http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
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การแถลงข่าวต่อสือมวลชนเพือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทัวไป เกียวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพือให้ ผ้ สู นใจได้ ทราบข้ อมูลอย่างทัวถึงและเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์ทงในประเทศและ
ั'
ต่างประเทศได้ สอบถามธนาคารเกียวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณ วุฒิทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มี ความเชี ยวชาญในสาขาด้ าน
การเงินและการธนาคาร การบริ หารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีตรวจสอบและเป็ นบุคคลทีเคยดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของ
รั ฐรวม 9 คน การเลื อ กตัง' คณะกรรมการของธนาคารเป็ นไปตามมติทีประชุม ผู้ถื อ หุ้นและตามข้ อ บังคับธนาคาร ซึงกํ า หนดให้
คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้ กําหนดโครงสร้ างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการและการจัดตังคณะกรรมการชุ
'
ดย่อยต่างๆ ให้ สอดคล้ องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื อง ธรรมาภิบาลของ
สถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่และ
ทีแก้ ไขเพิมเติม ประกอบด้ วย
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
2 คน
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
3 คน
กรรมการอิสระ
4 คน (ซึงคิ ดเป็ นร้อยละ 40.44 ของกรรมการทัง) คณะ)
โดยกรรมการอิสระทัง' 3 ท่าน ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคณ
ุ สมบัติทีสอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี นอกจากนี ' คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง' กรรมการคนหนึงเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็ นบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร มีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าทีระหว่างกันอย่างชัดเจน เพือแบ่งแยก
อํานาจหน้ าทีในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริ หารงานประจําออกจากกัน ไม่ให้ คนใดคนหนึงมีอํานาจโดยไม่จํากัด
ตลอดจนเพือความเป็ นอิสระของประธานกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ ายบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้ าทีตามทีคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยรวมถึงอํานาจหน้ าทีในเรื องดังต่อไปนี '
1. ดําเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทีคณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้ ติดตามและ
รายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ทีสอดคล้ องกับนโยบายและสภาพตลาด
2. พิจารณาและกลันกรองการดําเนินงานทางธุรกิจ รวมทังมี
' อํานาจอนุมตั ติ ามระเบียบทีกําหนดไว้
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ การเงิน การบริ หารความเสียง การควบคุมภายใน งาน
ปฏิบตั กิ าร และงานทรัพยากรบุคคล
4. เป็ นตัวแทนธนาคาร ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแลอืนๆ
5. ดูแลให้ การสือสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และพนักงานเป็ นไปในทางเสริ มชือเสียงและภาพพจน์ทีดีของธนาคาร
6. พิจารณาเรื องอืนใดทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยทีแต่งตังโดยคณะกรรมการ
'
7. นําหลักบริ หารโดยธรรมาภิบาลทีดีมาใช้ ทวถึ
ั งทังองค์
' กร
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คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนตามข้ อบังคับของธนาคาร คือในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง' ให้
กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อ ๆ ไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนาน
ทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกจากตําแหน่งอาจได้ รับการเลือกตังเข้
' ามาใหม่ก็ได้
ธนาคารมีนโยบายเรื องการดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอืนของคณะกรรมการไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการ เพือให้ สอดคล้ องกับแนว
ปฏิบตั ทิ ีดีของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง เช่น ธปท. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี '
กรรมการ ผู้จดั การ และผู้มีอํานาจในการจัดการของธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร หรื อ
กรรมการมีอํานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างในบริ ษัทอืนอีกได้ ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ
กรรมการธนาคารควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษัท
•

•

ธนาคารได้ แต่งตัง' นายฐาภพ คลีสุวรรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและทําหน้ าทีเลขานุการคณะกรรมการเพือทําหน้ าทีให้ คําแนะนํา
ด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี
ดังนี '
• ให้ คําปรึ กษา และคําแนะนํ าเบือ' งต้ นแก่กรรมการในข้ อ กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติข้ อบัง คับต่างๆ ของธนาคารให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
• จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของธนาคาร และบันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
' ดตามให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการ มติที
ประชุมผู้ถือหุ้น
• ดูแ ลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อ มูล และรายงานสารสนเทศในส่วนทีรั บผิดชอบต่อ หน่วยงานทีกํ ากับธนาคารเป็ นกฎระเบียบและ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
• ติดต่อและสือสารกับผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
• จัด ทํ า และเก็ บรั ก ษาทะเบี ยนกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ หนัง สื อ นัด และรายงานการประชุมผู้ถื อ หุ้น
รายงานการมีส่วนได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดําเนินการอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
ข. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
'
ดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสียง คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพือช่วยกลันกรองการปฏิบตั ิงาน
เฉพาะด้ านและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพือให้ ธนาคารมีระบบการกํากับดูแล
กิจการทีดี
ค. บทบาท หน้ าที9และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ความเป็ นผู้นําและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็ นผู้มีความรู้ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถเฉพาะด้ านทีเป็ น
ประโยชน์กับธนาคาร ทังนี
' ' ธนาคารกําหนดบทบาท หน้ าที และความรั บผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแต่งตัง' และการถอดถอน
กรรมการของธนาคารไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการและข้ อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจและมุ่งปฏิบตั ิหน้ าที
ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเข้ าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตามดูแลให้ มีระบบควบคุม
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ภายในและการบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ทีวาง
ไว้ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
2. จริยธรรมและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ธนาคารกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Conduct ) ไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร เพือให้
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารทีมีต่อลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า/เจ้ าหนี '
ความรั บผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมและสังคม ความรั บผิดชอบต่อ คู่แข่งขันทางธุรกิจ การรั กษาความลับของลูกค้ า ความซือสัตย์
ยุตธิ รรม มีคณ
ุ ธรรมในวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับอย่างเคร่ งครัด อีกทัง'
ให้ ความร่ วมมือต่อองค์กรทีกํากับดูแลอย่างเคร่ งครัด โดยให้ ถือเป็ นภาระหน้ าทีทีบุคลากรของธนาคารทุกคนต้ องรับทราบ ทําความ
เข้ าใจ และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเป็ นประจําโดยใช้ ดุลยพินิจอย่างถูกต้ อง หากพบว่ามีการ
ล่วงละเมิดหลักการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการลงโทษผู้ละเมิดนันทางวิ
'
นยั โปรดดูรายละเอียดจรรยาบรรณ
ธุรกิจของธนาคารได้ ทีเว็บไซต์ธนาคาร www.cimbthai.com
ธนาคารได้ สือสารให้ พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยประชาสัมพันธ์ให้ ทกุ คนเข้ าไปเรี ยนรู้ นโยบายผ่านระบบ LMS (Learning Management System) และให้ มีการลง
นามรับทราบเพือให้ มีการปฎิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการ
ระหว่างกันทีไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี '
ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้ สินเชือ หรื อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชือแก่ผ้ ู
ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อแก่กิจการทีมีผลประโยชน์เกียวข้ องกับกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของธนาคารกับ
ธนาคารทุกกรณี ตามอัตราส่วนทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์
และไม่มีกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการทีมีผลประโยชน์เกียวข้ องกับการให้ สินเชือลงทุนก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรม
ทีมีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชือนันๆ
' เข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั สิ ินเชือในรายการนัน'
ธนาคารมีนโยบายเกี ยวกับการดําเนินธุร กรรมสําคัญไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้ แก่ การตกลงเข้ าทํา
รายการทีเกียวโยงกัน และ/หรื อการตกลงเข้ าทํารายการเพือก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญ และ/หรื อ
สิทธิในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของธนาคาร โดยธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับ
ดูแลทีเกียวข้ อง
•

•

การพิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หากเข้ าเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการธนาคาร รอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารระดับสูง และผู้บริ หารซึงดํารงตําแหน่งในสายกลยุทธ์และการเงินและผู้ที
เกียวข้ องอืนๆ ตามข้ อกําหนดสํานักงาน กลต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการต้ องดําเนินการดังนี '
1) ดูแลให้ สาระของรายการเป็ นธรรม คือ รายการนัน' สมเหตุสมผล เป็ นไปเพือประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และเงือนไขของ
รายการไม่แตกต่าง หรื อเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และ
u) ดูแลให้ กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้
ผู้ ล งทุนทราบอย่างพอเพียง
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การดําเนินการอนุมตั ิรายการทีเกียวโยงกัน มีขัน' ตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมตั ิจะต้ องไม่
เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียกับการทํารายการ และกรรมการทีมีส่วนได้ เสียต้ องไม่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง นอกจากนี 'อาจจัดให้ มีความเห็น
จากทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพิมเติม กรณีรายการดังกล่าวต้ องขอความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ง. การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ ล่วงหน้ าตลอดทังปี
' โดยจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้ อยหนึง
ครัง' ในทุกๆ ไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพือทราบและเพือพิจารณาอย่างชัดเจน และอาจจัดให้ มีการประชุมวาระพิเศษ
เพิมเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า วันก่อนการประชุม เพือให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ 7
เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้ พิจารณา ศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพือพร้ อม
สําหรับให้ คณะกรรมการและหน่วยงานทีเกียวข้ องตรวจสอบได้ ในปี 2557 ธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวม
จํานวน ครัง' 12 (รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ “การเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ”)
จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพือให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะต่างๆ อันจะนํ าไปสู่การปรั บปรุ งแก้ ไขการดําเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน' โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิข องคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็ น x ส่วน ได้ แ ก่ [) โครงสร้ างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ u) บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ y) การประชุมคณะกรรมการ z) การทํา
หน้ าทีของกรรมการ {) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ x) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริ หาร โดยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารทําหน้ าทีรวบรวมผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเสนอต่อประธานกรรมการ เพือพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการต่อไป
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อยของธนาคาร (ณ วันที 31 ธันวาคม 2557)
ธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี '
ก. คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้ วย
(รายชือคณะกรรมการดังปรากฏ ในหน้ า 49)
1. กรรมการที9ไม่ เป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการเพียงอย่างเดียว มิได้ เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร อาจเป็ นหรื อไม่เป็ นกรรมการอิสระก็ได้
2. กรรมการที9เป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง กรรมการทีดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการทีทําหน้ าทีรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยียงผู้บริ หาร และให้
หมายความรวมถึงกรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพัน
3. กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
หมายความถึง กรรมการรายหนึงหรื อหลายรายทีได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคารให้
'
เป็ นกรรมการผู้ทีสามารถมีอํานาจ
ลงนามเพือผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้
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4. กรรมการอิสระ
หมายความถึง กรรมการทีไม่มีธุรกิจเกียวข้ องหรื อส่วนร่ วมในการบริ หารงานหรื อมีผลประโยชน์ทีเกียวข้ องกับสถาบันการเงินอืนอัน
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้ องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 28/2551
เรื อง การขออนุญ าตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (รายละเอียดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของธนาคาร ดัง
ปรากฏ ในหน้ า 91-92)
อํานาจของคณะกรรมการธนาคาร
1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตังและถอดถอนพนั
'
กงานและลูกจ้ างของธนาคาร กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและ
เงินชดเชยแก่พนักงาน หรื อลูกจ้ างของธนาคารหรื อบุคคลใดทีทํากิจการให้ ธนาคาร และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจตังคณะกรรมการชุ
'
ดย่อยต่างๆตามทีเห็นว่าจํ าเป็ นเหมาะสม เพือช่วยควบคุมดูแลการ
ดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทังกํ
' าหนดค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตังบุ
' คคลใดมาเป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการ เพือช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการ
งานของธนาคารและกําหนดค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึงหรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนไปปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึง
แทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื อง
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน' ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึน' อีกหนึงเสียง
เป็ นเสียงชี 'ขาด
บทบาท หน้ าที9 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
หน้ าทีความรั บผิดชอบพื 'นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้ แก่ การใช้ ดลุ พินิจเพือตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะทีเห็นโดยสุจริ ตว่า
เป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของธนาคาร และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้ อบังคับของธนาคาร และมติทีประชุมผู้
ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี '
1. กําหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ ทรั พยากร การกําหนดมาตรฐานการดําเนิน
กิจการ ทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากับติดตามดูแลการดําเนินกิจการของธนาคารให้ เป็ นไปตามนโยบายที
กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
'
ตลอดจนสนับสนุนการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น
เปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชือบุคคลอืนเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
3. สรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพทีหลากหลาย ตลอดจนความเชียวชาญและประสบการณ์
เพือดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
4. ทบทวนและอนุมตั งิ บประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการ
5. มอบหมายอํานาจให้ ผ้ บู ริ หารสามารถดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่หากเป็ นกรณีทีเป็ นเรื องสําคัญ มีผลกระทบสูง
และเป็ นเรื องทีมิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การเปลียนแปลงโครงสร้ างทุน การลงทุนในธุรกิจอืน การควบรวมกิจการ
การจําหน่ายสินทรัพย์ และรายจ่ายลงทุน หรื อหากเป็ นเรื องทีต้ องขอให้ คณะกรรมการให้ สตั ยาบัน ซึงรวมถึงเรื องทีผู้บริ หาร
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหากจะต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกียวกับรายการดังกล่าว
6. กําหนดเรื องทีฝ่ ายจัดการจะต้ องนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
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7. กําหนดมาตรการเพือให้ ฝ่ายจัดการมีการถ่ายทอดและดูแลให้ มีการถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุก
ระดับขององค์กร
8. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ ธนาคารดําเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อ กําหนดในสัญญาที
เกียวข้ อง
9. กํากับดูแลให้ ธนาคารมีระบบบริ หารความเสียงด้ านต่างๆทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. ดําเนินการให้ ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ ซงระบบการควบคุ
ึ
มภายในทีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพือประโยชน์
ของธนาคาร กําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ีชัดเจนเพือป้องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กําหนดนโยบายและวิธีการ
ควบคุมดูแ ลไม่ ใ ห้ ผ้ ูบริ ห ารและผู้ที เกี ยวข้ อ งนํ า ข้ อ มูล ภายในของธนาคารไปใช้ เ พื อประโยชน์ ส่ วนตน พร้ อมทัง' มี ก าร
ประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกสิ 'นปี
11. ดูแลให้ มีการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
12. เป็ นผู้รั บผิดชอบต่อ งบการเงินของธนาคารและบริ ษัทในเครื อ ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อ มูลสํ าคัญ อย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และดูแลให้ มีการจัดทําบัญชีทีถูกต้ อง ครบถ้ วน และมีระบบจัดเก็บเอกสารทีทําให้ สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
13. จัดให้ มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานทีเกิดขึ 'นจริ งว่า เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ รวมทังปั
' ญหาอุปสรรคต่างๆ เพือให้
คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุ งแก้ ไขแผนงานและกลยุทธ์ตา่ งๆ ได้ ตามความเหมาะสม
14. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริ หารระดับสูงเพือพิจารณาปรั บค่าจ้ างและบําเหน็จประจําปี โดย
คํานึงถึงหน้ าทีความรั บผิดชอบและความเสียงทีเกียวข้ อง รวมถึงการเพิมมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ
พิจารณา
15. พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลใดทีทํา
กิจการให้ กบั ธนาคาร โดยจะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้ ตามทีฝ่ ายจัดการนําเสนอ
16. แต่งตัง' บุคคลใดมาเป็ นทีปรึ กษาคณะกรรมการธนาคาร หรื อ ขอรั บความเห็นทางวิช าชี พจากที ปรึ กษาภายนอก เพื อ
ช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารด้ วยค่าใช้ จ่ายของธนาคาร พร้ อมทังกํ
' าหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จ
ตามทีเห็นสมควร
17. แต่งตังกรรมการจํ
'
านวนหนึงเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยเพือกํากับดูแลกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคารในด้ าน
ทีได้ รับมอบหมาย พร้ อมทังกํ
' าหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ ตามทีเห็นสมควร คณะกรรมการชุดย่อยสามารถจัดจ้ างที
ปรึ กษาทีเชียวชาญเฉพาะด้ านมาให้ ความเห็นเพิมเติม ตลอดจนจัด ให้ มี พ นัก งานประจํา ทํา หน้ า ที ติด ตาม หาข้ อมูล
ประสานงาน เพือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการชุดย่อยด้ วยค่าใช้ จ่ายของธนาคารได้
18. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา
19. แต่ง ตัง' เลขานุก ารของคณะกรรมการธนาคารเพื อช่ ว ยดูแ ลกิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะกรรมการธนาคาร และช่ ว ยให้
คณะกรรมการธนาคารและธนาคารปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ อง
20. จัด ให้ มี บ ทบัญ ญั ติ เ กี ยวกับ หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ จรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ นโยบายหรื อ กฎบัต รของ
คณะกรรมการ และนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
21. จัดให้ มีการควบคุมดูแลและทิศทางการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ให้ มีประสิทธิผลและมีความสอดคล้ องกันทังองค์
' กร
22. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเป็ นประจําทุกปี
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คณะกรรมการธนาคารต้ องพร้ อมทีจะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภ ายใต้ การครอบงําใดๆและพร้ อมทีจะคัดค้ านในกรณี ทีมีความเห็น
ขัดแย้ งหรื อกรณี ข องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมัติรายการต่างๆ หรื อเสนอความเห็นต่อผู้ถือ หุ้นให้ อนุมัติตามที
เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี '
หลักความเพียงพอ
1) กระทําการทีเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
u) การตัดสินใจนันได้
' กระทําอย่างระมัดระวัง และ
3) การตัดสินใจนันได้
' กระทําอย่างซือสัตย์สจุ ริ ต โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน
หลักความระมัดระวัง
1) ทําโดยสมเหตุสมผลเยียงกรรมการทีอยู่ภายใต้ สถานการณ์เช่นนันจะพึ
'
งกระทํา
2) ทําโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
3) ไม่มีเหตุทีน่าสงสัยว่าข้ อมูลนันไม่
' น่าเชือถือ หรื อไม่ถกู ต้ อง
หลักความซื9อตรง
[) การกระทํานันมี
' จดุ มุ่งหมายโดยชอบ
u) การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3) การไม่นําข้ อมูลหรื อโอกาสของธนาคารไปใช้ เพือประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอืน
ข. คณะกรรมการชุดย่ อยอื9นๆ
คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
'
ดย่อยต่าง ๆ ต่อไปนี ' เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของธนาคารให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรัดกุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
4. คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับธุรกรรมชาริ อะฮ์
5. คณะกรรมการจัดการ
6. คณะกรรมการบริ หารความเสียง
7. คณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านเครดิต
8. คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ ระดับ u
9. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
10. คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี 'สิน
11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
12. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
13. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสือสาร
14. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
15. คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 3
16. คณะทํางานบริ หารจัดการหนี 'ทีมีปัญหา
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=. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
2. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
4. นางสาวสิริพร สนันไพเราะ
5.

นายฐาภพ คลีสุวรรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ด้ านตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

เป็ น ประธาน
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการเกียวกับงาน
ตรวจสอบภายใน
เป็ น เลขานุการเกียวกับงาน
กํากับการปฏิบตั งิ าน

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
.1 ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติห น้ าทีตามกฎหมายทัง' ในด้ านบัญ ชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง และหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแล
กิจการเพือพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรื อไม่ โดยคํานึงถึงข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง'
ข้ อ กํ าหนดสํ าหรั บบริ ษัทจดทะเบียนของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้ วย
2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านของด้ านตรวจสอบภายใน
3. เสนอแต่งตังผู
' ้ สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกทีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น รวมทัง'
สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีภายนอก
4. สอบทานประสิทธิผลของงานกํากับการปฏิบตั งิ านรวมทังกํ
' ากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของทางการทีเกียวข้ อง
5. สอบทานประเด็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามทีหน่วยงานกํากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้ มีการ
ดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็ วจากฝ่ ายจัดการ
6. สอบทานให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่ม
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
7. สอบทานรายการทีทํากับบุคคลทีเกียวข้ องกันทังหมดซึ
'
งเสนอโดยฝ่ ายจัดการ อันอาจเกิดขึน' ภายในกลุ่มธนาคาร ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือทราบเป็ นระยะๆ
8. รายงานต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื อทราบเกี ยวกับ การดํ า เนิ น การแก้ ไขหรื อ การปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ต่ า งๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วว่าอาจมีรายการทีมีการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ )Conflict of Interest) มีการทุจริ ต
การปฏิบตั ทิ ีไม่เป็ นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสําคัญด้ านการควบคุมภายใน หรื อการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดต่างๆทีเกียวข้ อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรื อฝ่ ายจัดการไม่ได้ มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณากําหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึงคนใดต้ องรายงานรายการดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของธนาคาร โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ลงนาม รายงานนีจ' ะต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยตามทีตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
10. กําหนดกําหนดขอบเขต บทบาท และหน้ าทีความรั บผิดชอบของผู้เชียวชาญภายนอกในการให้ บริ การคําปรึ กษาแก่
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อการแต่งตังฝ่
' ายบริ หารเพือทําหน้ าทีในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นลาย (หากมี )
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดแจ้ ง
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11.

อนุมตั ิ ปรับปรุ งแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารทีเกียวกับการกํากับการปฏิบตั ิงาน ทีหน่วยงานกํากับดูแล
ไม่ได้ กําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
12. อนุมตั ิรายงานการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
หน่วยงานทีเกียวข้ องกําหนด
13. อนุมตั กิ ฎบัตรของด้ านตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
14. ปฏิบตั หิ น้ าทีอืนใดตามทีกําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
.15 ปฏิบตั ภิ ารกิจอืนใดตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
2. คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
กรรมการอิสระ
2. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
รองประธานกรรมการ
3. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
กรรมการอิสระ
4. ผู้บริ หารสูงสุด
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล

เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการและประธานสํารอง
กรรมการ
เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
1. ด้ านสรรหา
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ)
เพือเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ใหญ่ขึ 'นไป
หากมีการร้ องขอ
คัดเลือ ก และเสนอชือบุคคลทีมี คุณ สมบัติเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งต่างๆ ดัง ต่อ ไปนี ' เพือเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมตั ิ
1. กรรมการธนาคาร
2. กรรมการธนาคารทีได้ รับการแต่งตังให้
' เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ 'นไป
ดูแ ลให้ คณะกรรมการมี ข นาดและองค์ประกอบที เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมี การปรั บเปลี ยนให้ ส อดคล้ อ งกับ
สภาพแวดล้ อมทีเปลียนไป โดยคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในด้ านต่างๆ
เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของธนาคาร
พิจารณาการแต่งตังและค่
'
าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในเครื อของธนาคารและเสนอให้ คณะกรรมการของบริ ษัทใน
เครื อเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดค่าตอบแทน
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื นรวมถึงจํ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื นทีให้ แ ก่
กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ 'นไป) โดยต้ องมีหลักเกณฑ์ทีชัดเจน โปร่ งใส เพือ
เสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้ องขอ
(ค่าตอบแทนและนโยบายเรื องผลประโยชน์และสวัสดิการต้ องครอบคลุมในทุกด้ านทีเกียวกับค่าตอบแทน ซึงรวมถึง
ค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ทีเกียวข้ องด้ วย)
•

•

•

•

•

•
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ดูแลให้ กรรมการ และผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ 'นไป) ได้ รับผลตอบแทนทีเหมาะสมกับ
หน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบ โดยกรรมการที ได้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบเพิ มขึ น' ควรได้ รั บ
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายนัน'
กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ 'นไป)
เพือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้ องคํานึงถึงหน้ าทีความรับผิดชอบ และความเสียงทีเกียวข้ อง รวมถึง
ให้ ความสําคัญการเพิมมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้ วย
เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมทังจั
' ดทํารายงานการ
กํ า หนดค่า ตอบแทน โดยอย่ า งน้ อยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี ยวกับ เป้ าหมาย การดํ า เนิ น งาน และความเห็ น ของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี ของธนาคารด้ วย
ทบทวนโครงสร้ างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เพือให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group
พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี ของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพือให้ คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
3. ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรั บกรรมการและพนักงาน
ของธนาคาร เพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง และ
นําเสนอต่อ คณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ิ
• อนุมต
ั แิ นวปฏิบตั ดิ ้ านการกํากับดูแลกิจการเพือให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องนําไปปฏิบตั แิ ละรายงานให้ คณะกรรมการ
ธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพือส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคาร
4. พิจารณาในเรื องต่างๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
•

•

•

•

•

3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้ วย
1. Mr. Kenny Kim
2. นาย จิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
3. นาง วาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
4. Ms. Serena Tan Mei Shwen
5. นายสุภคั ศิวะรักษ์
6. นาง ปนุท ณ เชียงใหม่

ประธาน
กรรมการ และประธานสํารอง
กรรมการ
กรรมการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมถาวร
เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9 และความรับผิดชอบ
1. อนุมัติการแต่งตังกรรมการ
'
และกําหนดอํ านาจ หน้ าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการด้ านความเสียงชุดต่างๆ
ดังต่อไปนี '
1.1 คณะกรรมการบริ หารความเสียง
1.2 คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี 'สิน
1.3 คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
1.4 คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
1.5 คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
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1.6 คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 3
อนุมตั ิ ให้ ความเห็นชอบนโยบายความเสียง เพดานความเสียง และระดับสัญญาณเตือน/(Management Action Trigger MAT) เช่น ความเสียงด้ านตลาด ความเสียงด้ านเครดิต ความเสียงด้ านสภาพคล่อง ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสียง
ด้ านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี '
2.1 ให้ ความเห็นชอบนโยบายความเสียงทีทางการกําหนดว่าต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคารเท่านัน' ก่อน
นําเสนอเพือขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
2.2 อนุมตั นิ โยบายความเสียงทีทางการอนุญาตให้ คณะกรรมการธนาคารมอบอํานาจให้ คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ไิ ด้ ทังนี
' ' รวมถึงอํานาจอนุมตั ิทีเกียวข้ องกับความเสียงและอํานาจอนุมตั สิ ินเชือตามคูม่ ือผลิตภัณฑ์
ด้ วย
2.3 อนุมตั เิ พดานความเสียงและระดับสัญญาณเตือน (MAT) ทุกประเภท
ดูแลการบริ หารความเสียงทุกประเภทและการบริ หารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ดังนี '
3.1 ให้ ความเห็นชอบนโยบายบริ หารจัดการเงินกองทุนและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการบริ หารจัดการเงินกองทุน (Capital
Management Framework) กรอบการบริ หารความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk Framework) และกรอบการ
วางแผนธุรกิจแบบบูรณาการประจําปี (Annual Integrated Planning Framework) ก่อนนําเสนอเพือขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการธนาคาร
3.2 ให้ ความเห็นชอบนโยบายทีเกียวข้ องกับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital
Adequacy Assessment Process- ICAAP) รวมถึงระบุ วัด ติดตามดูแล และควบคุมความเสียงต่างๆ เพือให้ เป็ นไป
ตามกลยุทธ์การบริ หารความเสียงและเงินกองทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการ ก่อนนําเสนอเพือขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการธนาคาร
3.3 ให้ ความเห็นชอบระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ก่อนนําเสนอเพือขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการธนาคาร
3.4 ดูแลให้ การปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทบทวนและให้ ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั คิ ําขอทีได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้ านความเสียงชุดต่างๆ รวมทังให้
'
ความเห็นชอบการนําเสนอผลิตภัณฑ์บริ หารเงินใหม่ (Treasury Products) รวมถึงการเปลียนแปลงรวมกันทีมีและไม่มี/
นัยสําคัญของผลิตภัณฑ์บริ หารเงิน และอนุมตั ิผลิตภัณฑ์และการ (มัติก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุ)
ให้ บริ การใหม่Non-Treasury Products หรื อผลิตภัณฑ์บริ การปั จจุบนั ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ และอนุมัติ/
บุคคลภายนอกทีออกผลิตภัณฑ์ (third parties) ก่อนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นนๆ
ั'
ทบทวนและให้ ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การใหม่ หรื อผลิตภัณฑ์บริ การปั จจุบนั ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมี/
นัยสําคัญของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมตั )ิ
กําหนดแนวทางด้ านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้ านความเสียงชุดต่างๆ
ดูแลให้ มีโครงสร้ างพื 'นฐาน ทรั พยากร ระบบ รวมถึงเครื องมือวัดความเสียงด้ านต่างๆ และองค์ประกอบอืนๆ สําหรั บการ
บริ หารความเสียงของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพือให้ ระดับความเสียงอยู่ในเกณฑ์ทีน่าพอใจ มีวินยั ใน
การบริ หารความเสียง และสร้ างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสียงทัวทังองค์
' กร
แต่งตังที
' ปรึกษาภายนอกเป็ นครัง' คราวเพือทบทวนและให้ คําปรึกษาในเรื องการบริ หารความเสียงแก่คณะกรรมการ Board
Risk Committee
อนุมตั แิ ละดูแลให้ การปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี 'เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทางการ
9.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับความเสียง
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9.2 นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับความเสียง
9.3 การควบคุมภายในด้ านกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกับความเสียง
10. ให้ ความเห็นชอบกรอบบริ หารและนโยบายความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของธนาคาร
ตลอดจนการทบทวนและปรั บปรุ งแก้ ไขกรอบบริ หารและนโยบายความต่อ เนื องทางธุร กิจ ก่อนนํ าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
4. คณะกรรมการชุดย่ อยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้ วยผู้เชียวชาญทางด้ านศาสนาอิสลาม ซึงมิได้ เป็ นพนักงานของธนาคาร และ/หรื อ ดํารงตําแหน่งอืนใดในธนาคาร
[. รศ. ดร. อิสมาแอ อาลี
u. ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
[. ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ต่างๆ ในการประกอบกิจการให้ บริ การทางการเงินตามหลักชาริ อะฮ์ การทําธุร กรรมชาริ อะฮ์
(Shariah Business) ผ่านธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
u. ให้ ความเห็นและนําเสนอเรื องดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรื อ คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ของธนาคารที
เกียวข้ อง
5. คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์/1

3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
4. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
5. ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์
6. นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์
7. นายพรชัย ปั ทมินทร
8. นายจิรัชยุติ… อัมยงค์
9. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสารสนเทศและปฎิบตั กิ าร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
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10. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
11. นายสิทธิไชย มหาคุณ

12. ผู้บริ หารสูงสุด
13. นายประภาส ทองสุข
14. นายฐาภพ คลีสุวรรณ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวสิริพร สนันไพเราะ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ น
สายบริ หารเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ น
สายCorporate Finance and Equity
Capital Markets
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
เป็ น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ น
ด้ านสือสารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ น
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ด้ านตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ /1 ทีประชุมคณะกรรมการมีมติตอ่ อายุการเป็ นพนักงานของนายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ตําแหน่ง รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตังแต่
' วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
1. ให้ คําปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานด้ านต่างๆ ของธนาคาร
3. ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริ หารงานด้ านต่าง ๆ ของธนาคาร
4. พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนการบริ หารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
5. กําหนดการทํางานร่ วมกันระหว่างสายงานและการทํางานระหว่างประเทศ
6. พิจารณาเกียวกับกฎเกณฑ์ทีสําคัญอย่างรอบคอบ
7. อนุมตั อิ ํานาจอนุมตั เิ ฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานต่างๆ ทีไม่เกียวกับความเสียง
8. อนุมตั ิ ปรับปรุ งแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารทีเกียวกับนโยบายการบริ หารจัดการ/การปฏิบตั ิการ/เรื อง
อืนๆ ที หน่วยงานกํากับดูแลไม่ได้ กําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรั บปรุ งอํานาจอนุมัติแ ละนโยบายของธนาคารทีมีผ ลกระทบจากการปรั บโครงสร้ าง
องค์กร
10. อนุมตั กิ ารแต่งตัง' เปลียนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการคอมมิวนิตี '
ลิงค์ และคณะกรรมการการตลาดเพือการสือสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
11. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปั ญหาทีไม่เกียวข้ องกับการเงินในโครงการ 1Platform
12. ทบทวน ให้ ความเห็น พิจารณา และอนุมตั ิตงสํ
ั ' ารองตามกฎหมายเพือรองรับความเสียหายจากกรณีทีธนาคาร/ผู้บริ หาร
ถูก ฟ้องร้ องตามทีนําเสนอโดยด้ านกฎหมาย
13. อนุมตั คิ า่ ธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุน หรื อการแนะนําลูกค้ าทีผ่านช่องทางสายธุรกิจรายย่อย
สําหรั บกรณี ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที 3 และไม่ใช่รายการทีเกียวโยงกันและทีไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญที
คณะกรรมการบริ หารความเสียงได้ เคยอนุมตั แิ ล้ ว
14. อนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ของบุคคลที 3 ทีไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญทีคณะกรรมการบริ หารความ เสียงได้ เคยอนุมตั ิ
แล้ ว
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15. อนุมตั กิ ารแต่งตังตั
' วแทนประกันภัยของธนาคาร
16. เรื องอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
6. คณะกรรมการบริหารความเสี9ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสียง ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
u. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

3.

นางปนุท ณ เชียงใหม่
หรื อนางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์

4.

นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

5.

ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์

6.

นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์

7.

นายพรชัย ปั ทมินทร

8.

นายจิรัชยุต…ิ อัมยงค์

9.

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์

10. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
11.

กรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ด้ านบริ หารความเสียงด้ านเครดิต
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารเงิน

ผู้แทนสายบริ หารความเสียง

เป็ น

ประธาน

เป็ น

กรรมการ
และประธานสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
1. การจัดสรรเงินกองทุนสําหรับความเสียงและการกําหนดเพดานความเสียง
จัดสรรเงินกองทุนสําหรับความเสียง )Capital-at-Risk) CAR(( ไปตามหน่วยงานธุรกิจต่างๆ และตามประเภทของความ
เสียง ในการจัดสรรเงินกองทุนจะต้ องให้ มีการกระจายความเสียงอย่างเหมาะสม และเพือให้ มนใจว่
ั า ธนาคารและบริ ษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับรองรับความเสียงในกรณีเกิดภาวะวิกฤตด้ วย
2. เพิมมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยมีการประเมินความเสียงและผลตอบแทนรู ปแบบต่างๆ ของการดําเนินธุรกิจเพือให้ มนใจว่
ั า
เป็ นการดําเนินการทีเป็ นไปตามขอบเขต (Parameters) ทีคณะกรรมการธนาคารกําหนด
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y. นโยบายการบริ หารความเสียง
3.1 ามเหมาะสม และสอดคล้ องกับพิจารณากรอบและนโยบายการบริ หารความเสียงด้ านต่างๆ ของธนาคารให้ มีคว
นโยบายโดยรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและแนวทางการบริ หารความเสียงทีดีรวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง ตลอดจนทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรสําหรับการบริ หาร
ความเสียง
3.2 พิจารณาให้ ความเห็นชอบเพดานวงเงินสําหรับความเสียงด้ านเครดิต )Credit Risk Limits) และความเสียงด้ าน
ตลาด (Market Risk Limits) ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือพิจารณาอนุมตั ิ
3.3 พิจารณาให้ ความเห็นชอบเกียวกับนโยบายการลงทุนเกียวกับตราสารทุน ตราสารหนี ' และตราสารกึงหนี 'กึงทุน ก่อน
นําเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการธนาคาร
3.4 พิจารณาอนุมัติกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยงด้ านต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนการทบทวนและการ
ปรั บปรุ งแก้ ไขกรอบและนโยบายการบริ หารความเสียง ซึงหน่วยงานราชการผู้กํากับดูแลไม่ได้ กําหนดว่าจะต้ อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
4. การกํากับการปฏิบตั งิ าน
กํากับให้ การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานเป็ นไปตามกรอบและนโยบายการบริ หารความเสียง และหรื อเพดานความเสียง
(Limits) ทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านต่างๆ
5. การระบุและการวัดความเสียง
5.1 พิจารณาอนุมตั วิ ธิ ีการในการระบุและวัดความเสียงด้ านต่างๆ ตลอดจนการใช้ เครื องมือวัดความเสียงทีเหมาะสม
5.2 พิจารณาอนุมตั กิ ลยุทธ์ในการประเมิน ติดตามและควบคุมความเสียงด้ านต่างๆ ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม
6. การรักษาคุณภาพของสินทรัพย์
ติดตามควบคุมกระบวนการให้ สินเชือและการอนุมตั ิวงเงินสินเชือใหม่อย่างใกล้ ชิด รวมทังการแก้
'
ไขสินเชือทีไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ (Non-performing Loans) ให้ เป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว เพือเสริ มสร้ างความมันใจในการรักษาคุณภาพสินทรัพย์
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
7. พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบบริ หารและนโยบายความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ
ธนาคาร ตลอดจนการทบทวนและการปรับปรุ งแก้ ไขกรอบบริ หารและนโยบายความต่อเนืองทางธุรกิจ ก่อนเสนอขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการธนาคาร
8. พิจารณาอนุมตั อิ ํานาจอนุมตั เิ ฉพาะทีเกียวข้ องกับความเสียง รวมทังอํ
' านาจอนุมตั เิ ฉพาะในเรื องการอนุมตั ิสินเชือของสาย
งานต่างๆ
9. พิจารณาขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการชุ
'
ดต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการบริ หารความเสียงต่อคณะกรรมการธนาคาร
10. พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง' การเปลียนแปลงกรรมการ ตลอดจนอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ดังต่อไปนี '
10.1 คณะกรรมการ Basel II Steering Committee
10.2 คณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านปฏิบตั กิ าร
10.3 คณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านเครดิต
11. พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง' และการเปลียนแปลงกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ ตามทีเห็นสมควร 3
12. ในฐานะคณะกรรมการบริ หารความเสียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื องดังต่อไปนี ' ก่อน
นําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
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12.1 กรอบและนโยบายการบริ หารบริ หารความเสียงด้ านต่างๆ เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสียงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและแนวทางการบริ หารความเสียงทีดี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที
เกียวข้ อง
12.2 นโยบายการบริ หารความต่อเนืองทางธุรกิจ )Business Continuity Management Policy)
12.3 เพดานวงเงินสําหรับความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk Limits) และความเสียงด้ านตลาด (Market Risk Limits)
12.4 อํานาจอนุมตั เิ ฉพาะ ในการอนุมตั วิ งเงินตามทีกําหนดไว้ ใน Product Program
L. คณะกรรมการบริหารความเสี9ยงด้ านเครดิต
คณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านเครดิต ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสียง)
สายบริ หารความเสียง
3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย์*
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
หรื อ น.ส.สุวมิ ล ผู่ผลวัฒนากร
หัวหน้ าทีมคดีองค์กร
4. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์*
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
หรื อ นางพรรณี ดีศลิ ปกิจ
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมวิเคราะห์
การเงินและธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
5. นายจิรัชยุต…ิ อัมยงค์*
สายพาณิชย์ธนกิจ
หรื อ นายสมเกียรติ เศรษฐสมภพ
หัว หน้ าที ม อาวุ โ ส ที ม วิ เ คราะห์
สินเชือพาณิชย์ธนกิจ
6. ม.ล. ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์*
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
หรื อ นางวดาภรณ์ เตชะสุวรรณา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการตลาดและบริ หาร
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ
7. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์*
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
น.ส. อรอนงค์ อุดมก้ านตรง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผลิตภัณฑ์สินเชือรายย่อย
8. นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม*
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบรรษัทธุรกิจ
หรื อ นางสาวจิตตวดี แสงทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านวิเคราะห์และบริ หารความเสียง
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9.

นางสิริพร อําพันวงษ์

10. นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสียง)
11. นายอนุวตั ร์ ชืนชนม์
(ผู้แทนสายบริ หารความเสียง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านปฏิบตั กิ าร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ด้ านวิเคราะห์ความเสียงด้ านเครดิต

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

งานวิเคราะห์ความเสียงด้ านเครดิต

เป็ น

เลขานุการ

* กรรมการถาวรหากไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ จะต้ องมอบหมายให้ บคุ คลทีเป็ นกรรมการสํารองเข้ าร่ วมประชุมแทน

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านเครดิต มีหน้ าทีรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงในการดําเนินการใดๆ เกียวกับ
ธุรกรรมด้ านเครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี '
1.
พิจารณาการปรับปรุ งเปลียนแปลงนโยบายทางด้ านสินเชือและการลงทุนในตราสารหนี ' หรื อตราสารกึงหนี ' กึงทุน
รวมทังนโยบายที
'
เกียวข้ องกับธุรกรรมสินเชือทุกประเภทของธนาคารหรื อบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
และให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ หารความเสียงเพือพิจารณา
2. ติดตามดูแลคุณภาพสินเชือของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการจัดการหนี 'ทีมีปัญหา
3. พิจารณา กรอบนโยบาย นโยบาย แนวทาง เพดานวงเงินสําหรั บความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk Frameworks
/Policies/Guidance/ Limits) ตลอดจนกรอบนโยบาย นโยบาย และแนวทางต่างๆ ทีเกียวข้ องกับความเสียงด้ านเครดิต
ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสียงเพือพิจารณา
4. เรื องอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสียงหรื อคณะกรรมการ Borad Risk Committee
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
8. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื9อ ระดับ 2
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ ระดับ 2 ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสียง)
สายบริ หารความเสียง
4. ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
หรื อ นางวดาภรณ์ เตชะสุวรรณา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(ตัวแทนจากสายบริ หารธุรกรรมการเงิน) ด้ านการตลาดและบริ หารผลิตภัณฑ์
ธุรกิจต่างประเทศ
5. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
ส่วนที 2 หน้ า 77
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6. นายพรชัย ปั ทมินทร

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่
หรื อ นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(ตัวแทนจากสายธุรกิจขนาดใหญ่)
สายบรรษัทธุรกิจ
7. นายจิรัชยุต…ิ อัมยงค์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ
8. นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสียง)
ด้ านความเสียงด้ านเครดิต
9. เจ้ าหน้ าทีทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )
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อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2 มีหน้ าทีรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในการดําเนินการใดๆ เกียวกับ ธุรกรรมด้ าน
เครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี '
1. พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินการใดๆ เกียวกับการให้ สินเชือ การก่อภาระผูกพัน และการลงทุนในตราสารหนี 'หรื อตราสารกึง
หนี 'กึงทุนทีไม่มีอนุพนั ธ์แฝง สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินรวมและอันดับความเสียงของกลุ่มดังนี '
วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือกลุ่มลูกค้ า
อันดับความเสี9ยงของกลุ่มลูกค้ า
ไม่เกิน 500 ล้ านบาท
ทุกระดับความเสียง
มากกว่า 500 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 800 ล้ านบาท
อันดับความเสียงไม่ด้อยกว่า 9
มากกว่า 800 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
อันดับความเสียงไม่ด้อยกว่า 7
มากกว่า 2,000 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท
อันดับความเสียงไม่ด้อยกว่า 4
อันดับความเสี9ยงของกลุ่มลูกค้ า คํานวณจาก ค่าถัวนํ 'าหนักเฉลียของ Global Obligor Rating บริ ษัทในกลุ่มทีมีวงเงิน
กับธนาคาร (กรณีวงเงิน Revolving เท่ากับวงเงินทีอนุมตั ิ กรณีวงเงิน Non-revolving เท่ากับภาระหนี ' บวก วงเงินทียังไม่ได้
เบิกใช้ )
สําหรับกรณีลกู ค้ าทีมีบริ ษัทในกลุ่มทีถือเป็ น Specialized Lending Account ทียังไม่มีการกําหนดอันดับความเสียง
กําหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2 มีอํานาจอนุมตั วิ งเงินรวมของกลุ่มลูกค้ าได้ ไม่เกิน 500 ล้ านบาท และเมือมี
การกําหนดอันดับความเสียงแล้ ว ให้ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมตั ติ ามเกณฑ์ข้างต้ น
2. พิจารณาอนุมตั กิ ารทบทวนวงเงิน การเปลียนแปลงเงือนไขต่างๆ เกียวกับการให้ สินเชือ การก่อภาระผูกพันสําหรับลูกค้ า
และ/หรื อกลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินรวมทังสิ
' 'นไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. ให้ ความเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือพิจารณาอนุมตั คิ ําขอสินเชือ และการลงทุนในตราสารหนี ' หรื อตรา
สารกึงหนี 'กึงทุนทีไม่มีอนุพนั ธ์แฝง สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินรวมทังสิ
' 'น ไม่อยู่ในอํานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2 การดําเนินการใดๆเกียวกับการลงทุนในตราสารหนี 'หรื อตราสารกึงหนี 'กึงทุนทีมี
อนุพันธ์แฝง และการดําเนินการใดๆ เกียวกับวงเงินสินเชือทีให้ ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อกิจการทีมีผลประโยชน์เกียวข้ อง
(Related Parties)
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารเกินวงเงินชัวคราวไม่เกิน 10% ของวงเงินรวมลูกค้ ารายนัน' และระยะเวลาเกินวงเงินไม่เกิน 1 ปี
5. ดูแลการให้ สินเชือของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐทีเกียวข้ องและอยู่ภายใต้ นโยบายสินเชือและระเบียบงานของธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

6. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการใดๆ เกียวกับหนี 'ทีมีปัญหา ทีอยู่ภายใต้ อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2
และพิจารณาทบทวนการจัดชันหนี
' ' การตังสํ
' ารองเผือหนี 'สงสัยจะสูญ และการตัดหนี 'สูญทีเกิดจากการปรับปรุ งโครงสร้ าง
หนี 'โดยรวมถึงการรับชําระหนี 'หรื อปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ' ดังต่อไปนี '
6.1 พิจารณาอนุมตั กิ ารรับชําระหนี 'หรื อปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 'ทังไม่
' มีหรื อมีการลดยอดหนี 'ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัด
หนี 'สูญ (ถ้ ามี) โดยต้ องไม่เกินสํารองเผือหนี 'สงสัยจะสูญทีตังไว้
' สําหรับลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินรวมทังสิ
' 'นไม่เกิน
500 ล้ านบาท
6.2 พิจารณาอนุมตั ิการรับชําระหนี 'หรื อปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 'ทีไม่มีการลดยอดหนี 'ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัดหนี 'สูญ
สําหรับลูกค้ าและแก่กลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินรวมทังสิ
' 'นไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินสินเชือเพือให้ วงเงินสินเชือนันอยู
' ่
ภายใต้ ระดับความเสียงทียอมรับได้ ของกลุ่มธนาคาร
8. กําหนด ทบทวนและเปลียนแปลงอันดับความเสียงทีประเมินโดยธนาคารให้ เหมาะสมสําหรับสินเชือแต่ละราย
9. พิจารณาอนุมตั ขิ ายสินทรัพย์รอการขาย ซึงเดิมใช้ เป็ นสถานทีสําหรับดําเนินธุรกิจ หรื อสําหรับพนักงานและลูกจ้ างของ
ธนาคารทีมีต้นทุนของสินทรัพย์รวมแล้ วไม่เกิน 50 ล้ านบาท
10. พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินการใดๆ เกียวกับทรัพย์สินรอการขายทีธนาคารได้ รับมาจากการตีโอนทรัพย์ชําระหนี 'หรื อทีได้ จาก
การประมูลจากการขายทอดตลาด โดยรวมถึงการพิจารณาอนุมตั ริ าคาขาย วิธีการขายและเงือนไขการชําระเงิน และการ
ขายสินทรัพย์รอการขายให้ กบั บุคคลใดบุคคลหนึงหรื อกลุ่มบุคคลทีมีต้นทุนของสินทรัพย์รอการขายรวมกันแล้ วไม่เกิน 500
ล้ านบาท
11. ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพืออนุมตั วิ งเงินสินเชือ การลงทุน และการรับ
ชําระหนี 'หรื อปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 'ทังไม่
' มีหรื อมีการลดยอดหนี 'ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัดหนี 'สูญ (ถ้ ามี) โดยต้ องไม่เกิน
สํารองเผือหนี 'สงสัยจะสูญทีตังไว้
' สําหรับลูกค้ าและหรื อกลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินรวมทังสิ
' 'นไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการดําเนินการใดๆ เกียวกับทรัพย์สินรอการขาย และ
12. เรื องอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
หมายเหตุ วงเงินรวมทังสิ
' 'น หมายถึง วงเงินให้ สนิ เชือและ/หรื อวงเงินภาระผูกผันและ/หรื อเงินลงทุนสําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุม่ ลูกค้ า หรื อภาระ
เงิน ต้ นรวมดอกเบี 'ยค้ างรับและ/หรื อภาระผูกพันคงค้ างและ/หรื อภาระเงินลงทุนรวมกัน แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
9. คณะกรรมการธุรกิจรายย่ อย
คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
2. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
หรื อ น.ส.ศศิมา ทองสมัคร
4. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง
หัวหน้ าทีม ทีมความเสียงด้ านสินเชือ
รายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
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5. นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์
6. นางสิริพร อําพันวงษ์
7. นายประภาส ทองสุข
8. น.ส. ดุษณี เกลียวปฏินนท์

9. น.ส. อรอนงค์ อุดมก้ านตรง
10. น.ส. อัญชลี จรัสยศวุฒชิ ยั
11. น.ส.ศริ ยา ทวีแสง
12. น.ส. ปิ ยวรรณ เธียรพรานนท์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสารสนเทศและปฎิบตั กิ าร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านปฎิบตั กิ าร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านสือสารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผลิตภัณฑ์การออมและทีปรึกษาการ
ลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผลิตภัณฑ์สินเชือรายย่อย
ผู้อํานวยการอาวุโส
ผลิตภัณฑ์บตั รและค่าธรรมเนียม
ผู้อํานวยการอาวุโส
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและลูกค้ ารายย่อย
หัวหน้ าทีมอาวุโส
ทีมการเงินธุรกิจรายย่อย
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เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น

กรรมการและเลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9 และความรับผิดชอบ
1. วางกลยุทธ์ และแนวคิดเชิงรุ กเพือความเติบโตของธุรกิจรายย่อย โดยคํานึงถึงปั จจัยทางการตลาดและทรั พยากรของ
ธนาคาร สถานการณ์การแข่งขัน และความเสียงทียอมรับได้
2. วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจทังระยะกลางและระยะยาวและการตั
'
ดสินใจด้ านการลงทุนของสายธุรกิจรายย่อย และ
บริ ษัทในเครื อทีเกียวกับธุรกิจรายย่อย ซึงรวมถึงการให้ สินเชือ การเรี ยกเก็บหนี ' การรั บฝากเงิน สาขาและการบริ การของ
สาขา บัตรเครดิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การธุรกิจรายย่อยทุกประเภทและโครงสร้ างพื 'นฐานของงานสนับสนุน
(ในทีนี 'เรี ยกว่า “ธุรกิจรายย่อย”) เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ
3. อนุมตั /ิ เห็นชอบ แผนงาน งบประมาณ กลยุทธ์ และการส่งเสริ มการขายต่างๆ ภายใต้ ธุรกิจรายย่อย
4. ติดตามผลประกอบการและผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมของธุรกิจรายย่อย โดยครอบคลุมหัวข้ อดังต่อไปนี '
4.1 ผลการดําเนินงานของธุรกิจรายย่อย และผลกําไร/ขาดทุนของธุรกิจรายย่อย ทังในรู
' ปแบบของประเภทผลิตภัณฑ์
ลูกค้ าช่องทางการขาย และแคมเปญ โปรโมชันต่างๆ
4.2 ผลการดําเนินงานภายใต้ แผนการตลาด การสร้ างแบรนด์และการส่งเสริ มการขาย รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และ การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.3 การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้ านปฏิบตั ิการและด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น ปั ญหาต่างๆทีเกิดขึน' จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระยะเวลาการปฏิบตั กิ าร และอืนๆ
4.4 ความเสียงต่างๆ ทีมีผลกระทบกับธุรกิจรายย่อย เช่น ความเสียงด้ านสินเชือ ความเสียงด้ านปฏิบตั กิ ารเป็ นต้ น
4.5 อัตรากําลังภายใต้ ธุรกิจรายย่อย รวมทังปั
' ญหาต่างๆ ทีเกิดขึ 'น
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5.

อนุมัติให้ ผ้ ูบริ หารสูงสุดสายธุร กิจรายย่อ ยและ ผู้บริ หารสูงสุดสายกลยุทธ์ แ ละการเงินมี อํ านาจอนุมัติโครงสร้ างและ
นโยบายผลตอบแทนการขาย* สําหรั บพนักงานธนาคาร เช่น กําหนดเงือนไขในการจ่ายผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน
เป็ นต้ น รวมถึงการเปลียนแปลงใดๆ ทีเกียวข้ องกับโครงสร้ างและนโยบายผลตอบแทนใหม่ หรื อทีใช้ อยู่ ณ ปั จจุบนั ทังนี
' '
ต้ องไม่เกิน Œ.{ ล้ านบาท กรณีทีเกิน Œ.{ ล้ านบาท ต้ องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
6. อนุมัติให้ ผ้ ูบริ หารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้บริ หารสูงสุดสายกลยุทธ์ และการเงินมีอํานาจอนุมัติแผนการตลาดใหม่
แผนการกระตุ้นยอดขาย และสือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือการกระตุ้นการขาย รวมทังค่
' าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง** (ยกเว้ นการ
อนุมตั ิทีเกียวข้ องกับดอกเบี 'ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ) ทังนี
' ' ต้ องไม่เกิน Œ.{ ล้ านบาท กรณี ทีเกิน Œ.{ ล้ านบาท ต้ องเสนอ
คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
7. อนุมัติให้ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการของบริ ษัทในเครื อมีอํานาจอนุมัติโครงสร้ างและนโยบายผลตอบแทน
การขาย*สําหรับพนักงานของบริ ษัทในเครื อนันๆ
' รวมทังมี
' อํานาจอนุมตั ิแผนการตลาดใหม่ แผนการกระตุ้นยอดขาย และ
สือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื อการกระตุ้นการขาย รวมทัง' ค่าใช้ จ่ายทีเกี ยวข้ อง** ทังนี
' ' ต้ องไม่เกิน Œ.{ ล้ านบาทและ
นําเสนอเพือทราบในทีประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถัดไป กรณีทีเกิน Œ.{ ล้ านบาท ต้ องเสนอคณะกรรมการ
ธุรกิจรายย่อยเพือขออนุมตั ิ
8. ดูแลงานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
หมายเหตุ ในกรณี ทีได้ รับการอนุมัติผลตอบแทนการขายไม่เกิน Œ.{ ล้ านบาท แต่หากในภายหลัง ผลตอบแทนการขายที
เกิ ด ขึน' จริ ง มี มูล ค่ า เกิ น Œ.{ ล้ านบาท ต้ อ งนํ า เสนอเพื อทราบในที ประชุ ม คณะกรรมการธุ ร กิ จ รายย่ อ ยคราวถัด ไป
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง** หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือการกระตุ้นการขาย ค่าใช้ จ่ายด้ านกิจกรรม
การตลาด ในการส่งเสริ มการขาย และ ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึงลูกค้ า/ บัญชี ใหม่ ทังนี
' ' ไม่ร วมถึงค่าใช้ จ่ายการตลาดที
เกิดขึ 'นเป็ นประจําจากการดําเนินงาน เช่น ค่าเอกสารการตลาด, โบรชัวร์ , แผ่นพับ, welcome pack, lounge และอืนๆ เป็ น
ต้ น
ผลตอบแทนการขาย (Incentive)* คือ รู ปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้ กบั พนักงานของธนาคาร (พนักงานขายและพนักงาน
ขายอิสระ) ในรู ปแบบของเงินสดหรื อทรัพย์สินประเภทอืน เช่น ทองคํา รวมทังผลตอบแทนอื
'
นๆ ทีต้ องนํามาคํานวณภาษี
เช่น โปรแกรมท่องเทียว เป็ นต้ น ซึงเป็ นส่วนเพิมจากผลตอบแทนในรู ปแบบของเงินเดือน

10. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ และหนีส3 ิน
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี 'สิน ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

y. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
4.

นางปนุท ณเชียงใหม่

5.

นายจิรัชยุต…ิ อัมยงค์

เป็ น ประธาน

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง

เป็ น กรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ

เป็ น
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6.

ม.ล. ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์
7. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์

8. นายพรชัย ปั ทมินทร
9. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
10. นายพงศ์เทพ อุทยั สินธุเจริ ญ

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารเงิน
ผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านบริ หารเงินกองทุน สินทรัพย์
และหนี 'สิน
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เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
1. ดูแ ลให้ ธ นาคารมี ความสามารถในการบริ หารงบกระแสเงินสดอย่างเหมาะสมและสะท้ อ นต้ นทุนอย่างมีประสิทธิ ภ าพ
ตลอดจนกรณีมีสถานการณ์ฉกุ เฉินในตลาดการเงิน
2. ดูแลให้ มีความหลากหลายในแหล่งเงินทุนเพือทีจะหลีกเลียงการพึงพาแหล่งเงินทุนทีมีความผันผวนในสัดส่วนทีมากเกินไป
3. ดูแลให้ มีการจัดการรั กษาระดับสินทรั พย์สภาพคล่องให้ เหมาะสมและปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของทางการเกียวกับสภาพ
คล่อง
4. ทบทวนแผนการระดมทุนฉุกเฉิน (Contingency Funding Plan (CFP)) ระดับความเสียงด้ านสภาพคล่องและความเสียง
ด้ านอัตราดอกเบี 'ยของฐานะในบัญชีเพือธนาคาร ตลอดจน limit ของธนาคารอืนๆทีเกียวกับ สภาพคล่อง เพือดูแลให้
ธนาคารมีสภาพคล่องทีเพียงพอทุกขณะ
5. ดูแล ปรับปรุ งการทดสอบสภาพคล่องในภาวะวิกฤต (Stress Test) และเหตุการณ์จําลองสําหรับความเสียงด้ านสภาพ
คล่อง และดูแลให้ ธนาคารสามารถปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับกรณีภาวะวิกฤตต่างๆ
6. เสนอความเห็นเรื องความเสียงและผลตอบแทนสําหรับงบดุลของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารเพือการขออนุมตั งิ บดุล
ทังหมดที
'
เกียวข้ องกับเรื องต่างๆ รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั งิ านของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้ นถึงผลตอบแทน ยอด
จําหน่าย และ/หรื อ ส่วนแบ่งการตลาด
7. ทบทวน ประเมิน และอนุมตั กิ ลยุทธ์การป้องกันความเสียงภายใต้ เพดานความเสียงต่างๆ (Limit) ทีมอบหมายโดย
คณะกรรมการธนาคาร
8. ให้ หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราดอกเบี 'ยพิเศษสําหรับสายธุรกิจแต่ไม่รวมถึงตลาดเงินทุนและผลิตภัณฑ์บริ หารเงินตลอดจน
ตัดสินใจในเรื องทีเกียวกับ FTP ทังหมดของธนาคาร
'
9. ทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเพืออนุมตั นิ โยบายการบริ หารความเสียงด้ านสภาพคล่องและนโยบายการ
บริ หารความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 'ยของฐานะในบัญชีเพือการธนาคาร
10. ดูแลเงินการบริ หารเงินกองทุนของธนาคารให้ มีประสิทธิภาพและเพียงพอเพือรองรับการเติบโตทางธุรกิจและให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของทางการทุกขณะ
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11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
3.

นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์

4.

ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์

5.

นางปนุท ณ เชียงใหม่
หรื อตัวแทนจากสายบริ หารความเสียง
นายอดิศร เสริ มชัยวงษ์

6.

หรื อนางสมจิตร ชืนชมชาติ
•.

นางสิริพร อําพันวงษ์

8.

นายอริ ชยั นุ่มลมุล

9.

นายกฤษณะ ตรี ถาวรยืนยง

10.

นายบุญเกียรติ เอกวานิช

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
ผู้อํานวยการอาวุโส
บริ หารและสนับสนุนการขาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านปฏิบตั กิ าร
ผู้อํานวยการอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารระบบข้ อมูลรายงานเพือ
การบริ หาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็ น ประธาน
เป็ น

ประธานสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการและ
เลขานุการ
ทีปรึกษา

เป็ น

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
[. กําหนดแผนงานด้ าน IT ทังระยะสั
'
นและระยะยาว
'
จัดลําดับความสําคัญของโครงการและจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ
และอัตรากําลัง
2. กําหนดแผนกลยุทธ์ด้าน IT เพือสนับสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์ ขององค์กร
3. พิจารณาและตัดสินใจเกียวกับโครงการเทคโนโลยี การจัดหา และการเพิมประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมทังอุ
' ปกรณ์
ทีเกียวข้ อง
4. กําหนดและควบคุมการประเมินผลนโยบายหลักของระบบเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบตั ิ เช่น นโยบายความปลอดภัยด้ าน
IT นโยบายการใช้ IT การบริ หารความเสียงการปฏิบตั งิ านด้ าน IT
5. อนุมตั ิ ปรับปรุ ง แก้ ไข และทบทวนนโยบายภายในของธนาคารทีเกียวกับด้ าน IT
6. ควบคุมประสิทธิภาพ คุณภาพ และประเมินผลการบริ การด้ าน IT
7. ควบคุมการปฏิบตั งิ านด้ าน IT แต่ละโครงการ ให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ทีกําหนด
8. แต่งตังคณะอนุ
'
กรรมการ หรื อคณะทํางาน ตามทีเห็นสมควร เพือดําเนินการตามทีได้ รับมอบหมาย
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9.
10.
11.
12.

อนุมตั โิ ครงการ IT ทีมีมลู ค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาท แต่ไม่ถงึ 100 ล้ านบาท
ทบทวน และให้ ความเห็นชอบโครงการ IT ทีมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท
อนุมตั กิ ารจัดซื 'อจัดจ้ างเกียวกับโครงการ IT ด้ วยวิธีพิเศษ
1 อนุมตั เิ บิกจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการPlatform R 1.1 ทีมีมลู ค่าไม่เกินกว่า 24 ล้ านริ งกิต และ R 2.0 ทีมีมลู ค่าไม่
เกินกว่า 2.467 ล้ านริ งกิต รวมเป็ นงบประมาณรวมทังสิ
' 'น 26.467 ล้ านริ งกิต
13. ให้ การสนับสนุนการดําเนินโครงการ 1Platform โดยการให้ การสนับสนุนจากหน่วยงานและเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง
14. พิจารณาและอนุมตั ริ วมถึงตัดสินใจในด้ านกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากรบุคลากรเงินลงทุนและ
งบประมาณสําหรับโครงการ 1Platform
15. ตรวจสอบสถานะและอนุมตั กิ ารส่งมอบงานของโครงการ [Platform ในแต่ละช่วงเวลา
[x. ให้ คําแนะนําการแก้ ไขอุปสรรคทีเกิดขึ 'นรวมถึงการให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนือง
[•. พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณ์ดําเนินงานของโครงการ
[Ž. ตรวจสอบการปฏิบตั แิ ละโครงสร้ างการบริ หารโครงการ [Platform ให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลของธนาคาร
19. ตัดสินใจแก้ ปัญหาทางด้ าน IT ทีมีความเร่ งด่วนทางธุรกิจ
uŒ. ตัดสินใจแก้ ปัญหาทีมีผลกระทบระหว่างโครงการ IT
21. พิจารณารายงาน Post Implementation Review (PIR) สําหรับโครงการทีนําขึ 'นใช้ แล้ ว เพือให้ แน่ใจว่าการบริ หาร
โครงการมีประสิทธิภาพ และงานทีส่งมอบเป็ นไปตาม Business Case
22. จัดลําดับความสําคัญและตรวจสอบสถานะของโครงการ IT ว่าเป็ นไปตาม Service Level Agreement (SLA)
23. แต่งตังคณะทํ
'
างาน Pre-ITSPC Review Team เพือพิจารณากลันกรอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร
Business Case ก่อนทีจะนําเข้ าทีประชุมคณะกรรมการ ITSPC
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
12. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand ประกอบด้ วย
[. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง
4. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
5. นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบรรษัทธุรกิจ
หรื อ น.ส.จิตตวดี แสงทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านวิเคราะห์และบริ หารความเสียง
6. นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสียง) ด้ านความเสียงด้ านเครดิต
ส่วนที 2 หน้ า 84

เป็ น ประธาน
เป็ น กรรมการ

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ

เป็ น กรรมการ
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7.

น.ส.สุมาลี บุญอนันต์
นายกนต์ธีร์ ประเสริ ฐวงศ์

8.

นายสมชาย ยงกฤตยา

9.

ผู้แทนสายบริ หารความเสียง

หัวหน้ าทีมอาวุโส
ทีมวิเคราะห์ความเสียงธุรกิจบริ หารเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ทีมตลาดตราสารหนี '
หัวหน้ าทีมอาวุโส
ทีมบริ หารความเสียงด้ านตลาด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

เป็ น

กรรมการ

เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
1. ประเมินข้ อเสนอของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในการรับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี '
และตราสารทุน ทังในตลาดแรก
'
ตลาดรอง และนอกตลาด ดังนี ' (อันเป็ นผลจากการซื 'อและควบรวมกิจการ)
การรับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทัวไปครัง' แรก (IPO) หุ้นสามัญเพิมทุน และการเสนอขายหุ้น
เพิมทุน (Rights Issues) ในกรณีทีรับประกันการจัดจําหน่ายในส่วนทีเหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ ว
รวมทังการรั
'
บประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี 'หรื อการรับซื 'อตราสารหนี 'เพือจัดจําหน่ายในลักษณะ Bought Deal
การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมให้ กบั นักลงทุนแบบ Block Placement ในตลาดรอง
และดูแลให้ การกําหนดราคาในข้ อเสนอการจัดจําหน่ายเป็ นไปอย่างเหมาะสมกับความเสียง มีมาตรการสําหรับรองรับ
ความเสียงในกรณีตลาดเคลือนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ าม และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดทีจะช่วย
อํานวยให้ ข้อเสนอขายตราสารหนี 'และตราสารทุนประสบความสําเร็ จ
2. อนุมตั ใิ นการรับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี 'ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้ านบาท ในตลาดแรก โดยตราสารหนี 'ดังกล่าว
จะต้ องมีอนั ดับความน่าเชือถือไม่ตํากว่า A3. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารบมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพือพิจารณาอนุมัตกรรมการที
ิ
ได้ รั/
การรับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ' หรื อการเสนอซื 'อตราสารหนี 'เพือจัดจําหน่ายในลักษณะ Bought Deal
4. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพือพิจารณาอนุมัติ/
ารหนี 'เพือวัตถุประสงค์ในการการถือครองตราสMarket Making ตามเงือนไขต่อไปนี '
เป็ นตราสารหนี 'ทีธนาคารเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
ภายใน 90 วันนับจากวันทีออกตราสาร ปริ มาณการถือครองตราสารหนี 'จะต้ องอยู่ภายในปริ มาณทีได้ รับอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการธนาคาร/กรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
หลัง 90 วันนับจากวันทีออกตราสาร ปริ มาณการถือครองตราสารหนี 'จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 15 ของยอดการรับประกัน
การจัดจําหน่าย ทังนี
' ' ต้ องอยู่ภายในเพดานสําหรับ Market Making Portfolio
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
•

•

•

•

•

13. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่ อสื9อสาร
คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสือสาร ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายประภาส ทองสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านสือสารองค์กร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
3. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
ส่วนที 2 หน้ า 85

เป็ น ประธาน
เป็ น ประธานสํารอง
เป็ น กรรมการ
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4. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
{. ผู้บริ หารสูงสุด
6. นางสาวสุนิษฐา ยอดชีวนั

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

สายกลยุทธ์และการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ

หัวหน้ าทีม ทีมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
เพือสังคม

เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
1. กําหนดทิศทาง และแนวทางกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจของธนาคารเพือให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการ brand ของกลุ่ม
ธุรกิจและสถานะของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจและการตลาดทังหมด
'
2. ทบทวนและอนุมตั แิ ผนการตลาดทังหมด
'
รวมถึงรายการส่งเสริ มการตลาดทังการตลาดผ่
'
านสือหลัก (ATL) และการจัด
กิจกรรม (BTL) ทังหมด
'
3. เตรี ยมการเบื 'องต้ นด้ วยความเอาใจใส่ในเรื องค่าใช้ จ่ายทัวไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ตอ่ สือต่างๆ ที
เกียวข้ องและ
4. ทบทวนและอนุมตั ิวธิ ีปฏิบตั แิ ละสือทีใช้ ในการติดต่อสือสารภายใน ภายนอก และสือต่าง ๆ ทังหมด
'
ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
14. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร
คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ *
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
หรื อ นายอริ ชยั นุ่มลมุล
ผู้อํานวยการอาวุโส
ฝ่ ายบริ หารระบบข้ อมูลรายงานเพือ
การบริ หาร
3. นายสุรชัย จิตต์รัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
หรื อ ผู้บริ หารสูงสุดด้ านกฎหมาย
4. นางปนุท ณ เชียงใหม่*
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง
หรื อ นางสาวสุชาดา โภคทรัพย์
ผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านวิเคราะห์ความเสียงด้ านเครดิต
และระบบบริ หารความเสียง
5. ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
ส่วนที 2 หน้ า 86

เป็ น

ประธาน

เป็ น

กรรมการและประธานสํารอง

เป็ น

กรรมการสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น
เป็ น

กรรมการสํารอง
กรรมการ

เป็ น

กรรมการสํารอง

เป็ น

กรรมการ
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หรื อ นายนวพันธ์ ตัณฑดิลก

6.

นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์ *

หรื อ นายปิ ยะวัฒน์ จิระพงษ์สุวรรณ
7.

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
หรื อ น.ส. ศริ ยา ทวีแสง

8.

นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
หรื อ นายเผด็จ พิรุฬห์สิทธิ…

9.

นายฐาภพ คลีสุวรรณ*
หรื อ นายสิระพงศ์ ไชยเตชพัฒน์

10.

นางสิริพร อําพันวงษ์*
หรื อ นายฐิติ ศุภมณี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านบริ หารกลยุทธ์และการตลาด
ธุรกรรมการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร

เป็ น

กรรมการสํารอง

เป็ น

กรรมการ

ผู้อํานวยการอาวุโส
ด้ านวิศวกรรมธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
ผู้อํานวยการอาวุโส
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและลูกค้ ารายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน
หัวหน้ าส่วน
ส่วนกํากับด้ านธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และด้ านธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านปฎิบตั กิ าร
ผู้อํานวยการอาวุโส
ฝ่ ายปฏิบตั ิการธุรกรรมสินเชือ

เป็ น

กรรมการสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการสํารอง

11. ผู้แทนสายบริ หารความเสียง
เป็ น
เลขานุการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม:
นางสาวสิริพร สนันไพเราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน (ผู้เข้ าร่ วมประชุมถาวร)
ผู้บริ หารสูงสุด สายงาน/ด้ านงานซึงเป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ (Business Sponsor)**
* กรรมการถาวรหากไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ จะต้ องมอบหมายให้ บคุ คลทีเป็ นกรรมการสํารองเข้ าร่ วมประชุมแทน
** จะต้ องเข้ าร่ วมประชุมเมือมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์/บริ การทีเกียวข้ องต่อคณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร
อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
1. ประเมินและทบทวนข้ อเสนอในผลิตภัณฑ์/บริ การใหม่ หรื อการเปลียนแปลง/การรวมกันของผลิตภัณฑ์/บริ การในปั จจุบนั
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรื อของบุคคลที y ทีจะนํามาขายในธนาคาร (ในคําสังนี 'จะเรี ยกรวมกัน
ว่า “ผลิตภัณฑ์”)
ส่วนที 2 หน้ า 87
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2.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ให้ การอนุมัติใ นหลัก การ (Approval-In-Principle) ในผลิ ตภัณ ฑ์ /บริ ก ารใหม่ หรื อ การเปลี ยนแปลง การรวมกันของ/
างการเงินของธนาคารบริ การในปั จจุบนั ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจท/ผลิตภัณฑ์
3. พิจารณาความสามารถในการแข่งขันของ “ผลิตภัณฑ์” และพิจารณาให้ มนใจว่
ั าธนาคารและหรื อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ/
ธนาคาร มีทรั พยากรเพียงพอเหมาะสมในการออก“ผลิตภัณฑ์” และ “ผลิตภัณฑ์” นัน' เหมาะสมกับความต้ องการและ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
4. ทบทวนและให้ มนใจได้
ั
ว่า มีการประเมินความเสียงทีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ “ผลิตภัณฑ์” และกระบวนการ/
ระเบียบงานในการจัดการและควบคุมความเสียงนัน' ได้ ถกู จัดให้ มีขึ 'นก่อนทีจะมีการออกให้ บริ การ
5. ทบทวนรายได้ จาก “ผลิตภัณฑ์” เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าต้ นทุนและผลประโยชน์นนมี
ั ' ความสมเหตุสมผล
6. ทบทวนขัน' ตอนการปฏิบัติงาน เพือให้ มันใจได้ ว่าระบบงานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงานของ
ธนาคารและกลุ่มธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคารนัน' มี ค วามเหมาะสม หรื อ มี ค วามจํ า เป็ นที จะต้ อ งปรั บ ปรุ งเพื อให้ มี
ประสิทธิภาพรองรับการออก “ผลิตภัณฑ์”
7. อนุมตั ริ ะบบงานการปฏิบตั ิงาน และงบประมาณทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การปฏิบตั งิ าน หรื อการปรับปรุ งระบบงาน/
ล้ านบาท เพือใช้ สําหรับการออกแต่ละ 5 ของธนาคาร ในจํานวนเงินไม่เกิน“ผลิตภัณฑ์”
8. ทบทวนผลิตภัณฑ์บริ การ/ ของธนาคาร
8.1
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ของสายบริ หารเงิน
ทบทวนและให้ ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์การรวมกันทีมีและไม่มี/บริ การ ของสายบริ หารเงิน หรื อการเปลียนแปลง/
บริ การ/นัยสําคัญของผลิตภัณฑ์ ของสายบริ หารเงิน ก่อนเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา
8.2
ผลิตภัณฑ์บริ การ/ Non-Treasury Products/Services
8.2.1 ให้ ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์การรวมกันทีมีนยั สําคัญของ/บริ การใหม่ หรื อการเปลียนแปลง/
ผลิตภัณฑ์ บริ การทีมีอยู่ในปั จจุบนั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ /Board Risk Committee พิจารณา
อนุมตั ิ
8.2.2 อนุมตั กิ ารเปลียนแปลงบริ การทีมีอยู่ในปั จจุบนั /การรวมกันทีไม่มีนยั สําคัญของผลิตภัณฑ์/
8.3
บุคคลที 3(ใหม่)
ให้ ความเห็นชอบบุคคลที ) 3ไม่รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี พริ นซิเพิล จํากัดและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ารก่อนเสนอคณะกรรมก (Board Risk Committee
พิจารณาอนุมตั ิ
8.4
ผลิตภัณฑ์3 บริ การของบุคคลที/
ทบทวนและให้ การอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์การรวมกันทีมีนยั สําคัญของ/บริ การใหม่ หรื อการเปลียนแปลง/
ผลิตภัณฑ์3 บริ การในปั จจุบนั ของบุคคลที/
9. การทบทวนผลิตภัณฑ์/บริ การ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
9.1
ผลิตภัณฑ์บริ การใหม่/
9.1.1 ให้ ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์การรวมกันทีมีนยั สําคัญของ/บริ การใหม่ หรื อการเปลียนแปลง/
ผลิตภัณฑ์บริ กา/รทีมีอยู่ในปั จจุบนั ก่อนเสนอคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ และคณะกรรมการของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ ตามลําดับ
9.1.2 ให้ ความเห็นชอบการเปลียนแปลงบริ การทีมีอยู่ใน/การรวมกันทีไม่มีนยั สําคัญของผลิตภัณฑ์/
ปั จจุบนั ก่อนเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ
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9.2

บุคคลที 3 (ใหม่)
ให้ ความเห็นชอบบุคคลที ก่อนทีจะนําเสนอคณะกรรมการ 3Board Risk Committee พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และ คณะกรรมการของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพือพิจารณา
อนุมตั ิ ตามลําดับ
9.3
ผลิตภัณฑ์3 บริ การของบุคคลที/
ให้ ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์/การรวมกันทีมีนยั สําคัญของผลิตภัณฑ์/บริ การใหม่ หรื อการเปลียนแปลง/ บริ การทีมี
อยู่ในปั จจุบนั ก่อนเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ิ
ตามลําดับ
10. ทบทวน ประเมินผลหลังจากทีได้ มีการนํ าผลิตภัณ ฑ์3 บริ การของธนาคารหรื อ ของบุคคลที / ออกสู่ตลาดพร้ อมทัง' ให้
คําแนะนําในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ฯ
ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
15. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื9อระดับ 3
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 3 มี 2 ชุด
ชุดที 1 ประกอบด้ วย
ชืนอุระจิตร
1.1 นายบุญรัตน์
1.2 นางสาวจิตริ ณี
ตันสุกล
1.3 นายอํานวย
เทศศิริ
1.4 นายเฉลิมพล
เดชาฤทธิ…
1.5 นายสุวฒ
ั น์
ฮีมินกูล
1.6 เจ้ าหน้ าทีทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ
ชุดที
2.1
2.2
23.
2.4
25.
2.x

2 ประกอบด้ วย
นางสาวอภิญญา
ปั ญจจิตติ
นายธาดา
โพธิวหิ ค
นายวงศ์เกษม
การถนัด
นางสาวสิริพร
สิริสิงห์
นายนวพันธ์
ตัณฑดิลก
เจ้ าหน้ าทีทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 3 มีหน้ าทีรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2 ในการ ดําเนินการใดๆ
เกียวกับธุรกรรมด้ านเครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี '
1. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการใดๆ เกี ยวกับการให้ สินเชือและการก่อภาระผูกพันสํ าหรั บลูกค้ าและ/หรื อกลุ่มลูกค้ าที
มีวงเงินรวมทังสิ
' 'นไม่เกิน 150 ล้ านบาท
2. ให้ ความเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ใิ นการดําเนินการใดๆเกียวกับวงเงินสินเชือทีให้
ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อกิจการทีมีผลประโยชน์เกียวข้ อง (Related Parties)ทีมีวงเงินรวมทังสิ
' 'นไม่เกิน 150 ล้ านบาท
3. ดูแลการให้ สินเชือของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํ ากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐทีเกียวข้ อง และตามนโยบายการให้ สินเชือและระเบียบงานของธนาคาร
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4. พิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินการใดๆเกียวกับหนี 'ทีมีปัญหา รวมถึงหนี 'ทีมีปัญหาทีธนาคารได้ มาจากการ ซื 'อหนี ' และ

5.
6.
7.

8.

พิจารณาทบทวนการการจัดชันหนี
' ' การตังสํ
' ารองเผือหนี 'สงสัยจะสูญโดยรวมถึงการพิจารณาอนุมตั กิ ารรับชําระหนี 'หรื อ
ปรับปรุ งโครงสร้ าง หนี 'ทังไม่
' มีหรื อมีการลดยอดหนี 'ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัดหนี 'สูญ (ถ้ ามี) โดยต้ องไม่เกินสํารองเผือ
หนี 'สงสัยจะสูญทีตังไว้
' สําหรับลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินรวมทังสิ
' 'นไม่เกิน 150 ล้ านบาท
ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสียงในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชือเพือให้ วงเงินสินเชือนัน'
อยู่ภายใต้ ระดับความเสียงทียอมรับได้ ของกลุ่มธนาคาร
กําหนด ทบทวนและเปลียนแปลงอันดับความเสียงทีประเมินโดยธนาคารให้ เหมาะสมสําหรับสินเชือแต่ละราย
ให้ ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริ ษัทในกลุ่มธุร กิจทางการเงินของธนาคารเพื อพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื อการรั บ
ชําระหนี 'หรื อและการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี 'ทีไม่มีและมีการลดยอดหนี 'ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัดหนี 'สูญ (ถ้ ามี) โดย
ต้ องไม่เกินสํารองเผือหนี 'สงสัยจะสูญทีตังไว้
' สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุ่มลูกค้ าทีมีวงเงินสินเชือรวมทังสิ
' 'นไม่เกิน 150 ล้ าน
บาท
ดําเนินการต่างๆ ตามทีคณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2 กําหนด
หมายเหตุ วงเงินรวมทังสิ
' 'น หมายถึง วงเงินให้ สินเชือและ/หรื อวงเงินภาระผูกผันและ/หรื อเงินลงทุนสําหรั บลูกค้ าและ/หรื อกลุ่มลูกค้ า หรื อ
ภาระเงินต้ นรวมดอกเบี 'ยค้ างรับและ/หรื อภาระผูกพันคงค้ างและ/หรื อภาระเงินลงทุนรวมกันแล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
16. คณะทํางานบริหารจัดการหนีท3 9 ีมีปัญหา
[. นายสุภคั ศิวะรักษ์
u. นางปนุท ณ เชียงใหม่*
y. นายสุรชัย จิตต์รัตน์เสนีย์

หรื อ นายเฉลิมพล เดชาฤทธิ…
z.นายพรชัย ปั มมินทร
หรื อ นางสาวจิตตวดี แสงทอง
{.นายจิรัชยุติ… อัมยงค์
หรื อ นางดรุ ณี ไวยหงส์
x.นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม
•.นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสียง
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
หัวหน้ าทีมอาวุโส
ทีมบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านวิเคราะห์และบริ หารความเสียง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายพาณิชย์ธนกิจ
หัวหน้ าทีม ทีมสนับสนุนและบริ การ
การดําเนินงานสายงานพาณิชย์ธนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบรรษัทธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ด้ านบริ หารความเสียงด้ านเครดิต
ส่วนที 2 หน้ า 90

เป็ น

ประธาน

เป็ น

ประธานสํารอง

เป็ น

คณะทํางาน

เป็ น

คณะทํางาน

เป็ น

คณะทํางาน

เป็ น

คณะทํางาน

เป็ น

คณะทํางาน
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เป็ น

เลขานุการทีประชุม

อํานาจ หน้ าที9และความรับผิดชอบ
คณะทํางานมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการรับทราบรายงาน ให้ คําแนะนําและกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการหนี 'ทีมีปัญหาซึง
รวมถึง
•
การแก้ ไขหนี '
•
การปรับโครงสร้ างหนี '
•
การรับชําระหนี ' การลดยอดหนี ' (Hair Cut)
•
การตัดหนี 'สูญ (Write Off)
•
การดําเนินการเกียวกับหลักประกัน
•
อืนๆ ตามทีเห็นสมควรและได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง3 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
ธนาคารมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. uŽ/u{{[ เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ดังนี '
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
'
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทังนี
' ' ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
' ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุม
ของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
ธนาคาร เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ นจากการมี ลัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ วไม่ น้ อยกว่า สองปี ก่ อ นวัน ที ยื นคํ า ขออนุญ าตต่อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทังนี
' ' ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ ทีปรึกษาของส่วนราชการ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง
และบุตร รวมทังคู
' ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอชือให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุม
ของธนาคาร ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
' เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมี
นัย หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขอ
อนุญาตต่อก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บความช่ว ยเหลื อ ทางการเงิน ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ูยื ม
คํ 'าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี 'สิน รวมถึงการกระทําอืนในลักษณะเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ ธนาคารหรื อคู่สญ
ั ญา
มีภาระหนี ท' ีต้ องชําระต่ออี กฝ่ ายหนึง ตังแต่
' ร้อยละสามของสินทรั พย์ ทีมีตัวตนของธนาคารหรื อตังแต่
' ยีสิบล้ านบาทขึน' ไป
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
' ' การคํานวณภาระหนี 'ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตาม
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ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี '
ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี 'ทีเกิดขึ 'นในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีเริ มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั สําคัญ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชีของธนาคาร
บ ริ ษั ท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั สําคัญ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
' วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ ก.ล.ต
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
' น' เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ หุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยสําคัญกับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนทีมีนยั สําคัญในห้ างหุ้นส่วน หรื อ ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
'
ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของธนาคาร
ทังนี
' ' ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
' เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ร่วมตัดสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหา การแต่ งตัง3 และการถอดถอนกรรมการ
เป็ นอํานาจหน้ าทีของผู้ถือหุ้นในการเลือกตังบุ
' คคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการทีโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการกํ
'
าหนดค่าตอบแทนและสรรหาและ
การกํากับดูแลกิจการ ทําหน้ าทีพิจารณาคัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามทีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง' โดยมี
หลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการตามที
'
ระบุไว้ ในข้ อบังคับของธนาคารดังนี '
โดยมติทีประชุมผู้ถือ หุ้น กําหนดให้ มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของกรรมการทังหมดต้
'
องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
ในการออกคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการของธนาคารให้
'
ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
'
กเกณฑ์ และวิธีการตามข้ อบังคับ
ของธนาคารข้ อ 16. คือ
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือโดยถือว่าหุ้นหนึงมีหนึงเสียง
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
'
ยงเลือกตังเป็
' นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครัง' เดียวเต็มตามจํานวน
กรรมการทังหมดที
'
จะต้ องเลือกตังในคราวนั
'
น' ก็ได้ ทังนี
' ต' ามแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง
ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตังเป็
' นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล แต่ละคนทีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตังจะได้
'
รับ
•

•
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คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นนันมี
' อยู่ทงหมดตาม
ั'
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง (1)
ให้ แก่ผ้ หู นึงผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
' นกรรมการตามจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อพึงเลือ กตังในครั
'
ง' นัน' ในกรณี ทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตัง' ในลํ าดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํ านวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
'
ง' นันให้
' ใช้ การจับสลาก ตามวิธีทีประธานในทีประชุมจะเป็ นผู้กําหนด
3. ในการประชุม ผู้ถือ หุ้นสามัญ ประจํ าปี ทุกครั ง' ให้ กรรมการจํ า นวนหนึงในสามของจํ านวนกรรมการทีจะพึง มี อ อกจาก
ตําแหน่ง และในปี ต่อ ๆ ไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
z. การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
'
ว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ กรรมการทีคงเหลืออยู่เป็ นผู้
สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการทีว่างลงจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทังนี
' ' มติคณะกรรมการธนาคาร
จะต้ องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
นอกจากนี ' พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ ให้ อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสังให้ ธนาคารพาณิชย์ถอด
ถอนกรรมการหรื อบุคคลซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึงเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามคําสังของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้ และให้ ธนาคารแต่งตังบุ
' คคลอืนโดยความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทนและให้ ถือว่าคําสังของธนาคารแห่งประเทศไทยทีให้ ถอดถอนหรื อแต่งตังกรรมการนี
'
'
เป็ นทีสิ 'นสุด
การสรรหาผู้บริหาร
ในรอบปี 2557 ธนาคารได้ มีการสรรหาผู้บริ หารของธนาคารเพือบรรจุในตําแหน่งงานทีว่างลงโดยได้ มีการสรรหาผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญ และทักษะเฉพาะด้ านตรงตามตําแหน่งงาน และความรับผิดชอบ อีกทังยั
' งต้ องเป็ นผู้ทีมี
ความมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ในการสรรหาผู้บริ หารดังกล่าว ทางธนาคารมีกระบวนการสัมภาษณ์
แล้ วจึงเสนอชือเข้ าสู่กระบวนการในการแต่งตังผู
' ้ บริ หารระดับสูงต่อไป
9.4 การกํากับดูแลการจัดการของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ธนาคารมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าทีระดับบริ หารของธนาคารเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม และให้ มีการรายงาน
ความคืบหน้ าและผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในการประชุมคณะกรรมการจัดการของธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน
คณะกรรมการธนาคารยังได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสียง เพือทําหน้ าที ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและดูแลให้ บริ ษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสียงทีได้ กําหนดไว้ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนด นอกจากนี ' คณะกรรมการธนาคารยังได้ สนับสนุนให้ คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้ าทีตรวจสอบบริ ษัทใน
เครื อทังหมดด้
'
วย เพือให้ ธนาคารสามารถกํากับดูแล และติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้ รวมทังสอบ
'
ทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ ถกู ต้ องและเพียงพอ
9.5 การดูแลเรื9องการใช้ ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีการดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี '
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คณะกรรมการธนาคารได้ มีนโยบายและกําหนดเป็ นระเบียบงาน ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคาร รวมถึง
คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะใช้ ข้อมูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร
ซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ เพือทําการซื 'อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง [ เดือนก่อนทีข้ อมูลนันจะ
'
ออกสู่สาธารณชน
นอกจากนี ' กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงตัง' แต่ร ะดับรองกรรมการผู้จัดการขึน' ไป หรื อ ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หาร
ระดับสูง และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินทีเป็ นระดับผู้บริ หารฝ่ ายขึน' ไปหรื อเทียบเท่า มี หน้ าทีต้ อ ง
รายงานการซื 'อ-ขายหลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของธนาคารต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) และต้ องสําเนารายงานดังกล่าวให้ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่เพือเก็บเป็ น
หลักฐาน ธนาคารได้ จดั ทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริ หารของธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานทีครอบคลุมเรื องการ
ใช้ ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที โดยหลีกเลียงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพือให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่ งใส ทังนี
' ' แนวทางดังกล่าวได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ ว
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
การแต่ งตัง3 ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่ าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีพิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพือการแต่งตังเป็
' นผู้สอบ
บัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาเสนอขออนุมตั ิจาก
ทีประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นเป็ นประจํ าทุกปี รายชือของผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอกทีจะนํ าเสนอต้ อ งได้ รั บความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ในปี 2557 กลุ่มธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชีภายนอกมีรายละเอียดดังนี '
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 12.1 ล้ านบาท โดยมีค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ค่าเดินทางและค่าถ่าย
เอกสาร
(2) ค่ าตอบแทนอื9น (Non-audit Fee)
ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ได้ รับบริ การอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด และไม่ได้ รับบริ การอืนจาก
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชี
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที9ดีในเรื9องอื9นๆ
ในปี 2557 กรรมการธนาคาร ได้ เข้ าร่ วมประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี '
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หน่วย:ครัง'
ลําดับ

รายชือกรรมการ
(จํานวนครัง' ทีเข้ าร่ วมประชุม/
จํานวนครัง' ทีประชุม)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/[
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง/u/{
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค/y
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/y/z
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์/4
นายเคนนี คิม/{
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น/4
นายสุภคั ศิวะรักษ์/6

([)
(u)
(y)
(z)
({)
(x)
(•)
(Ž)
คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม
การ
การ
การ
การ
การ
การ
การ
การ
ธนาคาร ตรวจสอบ กําหนดค่า Board
จัดการ
บริ หาร
บริ หาร
พิจารณา
ตอบ
Risk
ความเสียง ความเสียง สินเชือ
Committee*
แทนสรร
ด้ าน
ระดับ 2
หา และ
เครดิต
การกํากับ
ดูแล
กิจการ

8/12
10/12
11/12
10/12
11/12
7/12
9/12
8/12
6/12
12/12

17/17
4/17
16/17
8/17
-

10/11
9/11
10/11
-

3/5
5/5
3/5
5/5
5/5

47/49

14/14

8/12

40/54

* ทีประชุมคณะกรรมการมีมติให้ จดั ตังคณะกรรมการ
'
Board Risk Committee และเรี ยกประชุมครัง' แรก เมือวันที 26 มิถนุ ายน 2557

ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

([z)
รายชือกรรมการ
(“)
([Œ)
([[)
([u)
([y)
([{)
([x)
(จํานวนครัง' ทีเข้ าร่ วมประชุม/ คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะทํางาน การเข้ าร่ วม
จํานวนครัง' ทีประชุม)
การ
การ
การ
การ
การ การพิจารณา บริ หาร การประชุมผู้
Market
ธุรกิจ
บริ หาร
IT
การตลาด การออก จัดการหนี 'ที ถือหุ้น
รายย่อย สินทรัพย์ Strategic Risk
และการ ผลิตภัณฑ์ มีปัญหา
ของธนาคาร
Committee
และ
Planning
ติดต่อ
Thailand
หนี 'สิน
สือสาร
/[
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
1/1
/u/{
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
1/1
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
1/1
/y
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
1/1
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
1/1
/y/z
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
/4
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
/{
นายเคนนี คิม
1/1
/4
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
/6
นายสุภคั ศิวะรักษ์
16/18
15/16
8/12
14/15
3/4
12/13
10/11
1/1
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/1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ แจ้ งลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทังนี
' ' การลาออกมีผลตังแต่
' วนั ที 28 สิงหาคม 2557 เป็ น
ต้ นไป
/2 ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 29 กันยายน 2557 มีมติแต่งตัง' ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการแทน
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ทีได้ ลาออกไป
/3 ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารเมือวันที 30 เมษายน 2557 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของนางวาทนันทน์ พีเทอร์
สิค และมีมติแต่งตังนางสาวโสภาวดี
'
เลิศมนัสชัย ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค มีผลตังแต่
' วนั ที 30 เมษายน
2557 เป็ นต้ นไป
/4 ทีประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น เมื อวันที 11 เมษายน 2557 มี มติแต่งตัง' กรรมการใหม่ 3 คน คื อ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายจิตรพงษ์
กว้ างสุขสถิ ตย์ และนางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น ทังนี
' ' ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิ ตย์ และนางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น อยู่ระหว่างการขอ ค ว า ม
เห็นชอบจากธปท. และต่อมานางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น ได้ รับความเห็นชอบจากธปท.ให้ ดํารงตํา แหน่งกรรมการ มี ผลตังแต่
' เ มื อวันที 6
พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป
/5 กรรมการธนาคารซึงเป็ นผู้แทนจาก CIMB Bank จํ านวน 2 ท่าน คือ ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง และนายเคนนี คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทน
สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร และในคณะกรรมการชุดย่อย
/6 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
นัน' แต่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารแจ้ งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ธนาคารให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลัก ด้ วยตระหนักว่าการที%ธุรกิจจะเติบโตได้ อย่าง
ยัง% ยืนต้ องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
ธนาคารตระหนึกถึงความสําคัญของสิทธิผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี - และภาครัฐ
ธนาคารจึงได้ กําหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้ เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมัน% ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ าตลอดเวลา เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ าด้ วยการ
นําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที%มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมัน% ให้ มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่ งใส เกิดผลการดําเนินงานที% สามารถสร้ างผลตอบแทนที%ดี
เติบโตขึ -นอย่างต่อเนื%อง มัน% คงและเหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที%ในการรักษาไว้ ซงึ% ทรัพย์สิน ชื%อเสียง และ
ภาพลักษณ์ที%ดีของธนาคาร
พนักงาน
ธนาคารถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที%มีค่าอย่างยิ%ง จึงมุ่งมัน% ที%จะส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ มี
ความก้ าวหน้ า มีความมัน% คงในอาชีพและให้ ผลตอบแทนที%เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบตั งิ าน
คู่ค้า/เจ้ าหนี ธนาคารยึดมัน% ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื%อสัตย์ อยู่บนพื -นฐานของการปฏิบตั ติ ามสัญญาและภายใต้ เงื%อนไขทางธุรกิจที%เป็ น
ธรรมและเสมอภาคต่อคูค่ ้ า/เจ้ าหนี ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ0งแวดล้ อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ%งแวดล้ อม เป็ นหนึง% ในนโยบายของธนาคารที%จะตอบแทนต่อสังคม ธนาคารจึงมุ่งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้ อบังคับที%เกี%ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ มีกิจกรรมเพื%อสังคมต่าง ๆ ที%เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและ
สังคมโดยรวม
ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งขันทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันภายใต้ กรอบกติกาที%เป็ นธรรม โปร่ งใส ไม่แสวงหาข้ อมูลที%เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที%ไม่
สุจริ ต และไม่ทําลายชื%อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ ที%ปราศจากความจริ ง หรื อไม่เป็ นธรรม
การให้ ความร่ วมมือต่ อองค์ กรที0กํากับดูแล
ธนาคารมีนโยบายให้ ความร่ วมมือต่อองค์กรที%กํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มที% โดยธนาคารจะรายงานข้ อมูลข่าวสาร หรื อสารสนเทศต่อ
องค์กรที%กํากับดูแลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และสมํ%าเสมอ เพื%อให้ มนั% ใจว่าการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที%ดี
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ธนาคารกําหนดแนวทางความรั บผิดชอบต่ อสังคม โดยกําหนดหลักการ 8 ข้ อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่ อสังคมของ
กิจการที0จัดทําโดยตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ดังนี 1. การประกอบกิจการเพื%อความเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันภายใต้ กรอบกติกาที%เป็ นธรรม โปร่ งใส ไม่แสวงหาข้ อมูลที%เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการ
ที%ไม่สจุ ริ ต และไม่ทําลายชื%อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ ที%ปราศจากความจริ ง หรื อไม่เป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน%
ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื%อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม รวมถึงส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคน
มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื% อ งการต่อ ต้ าน ธนาคารยังได้ จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื% อ ง “การต่อต้ านการคอร์ รั ปชั%น” เพื%อให้
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทาง
ปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หารความเสี%ยงการควบคุมภายในและการตรวจสอบ เพื%อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ดิ ้ านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื%อให้ กรรมการผู้บริ หารและ
พนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามที%มีการกําหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรื% องถิ%นกําเนิด เชื -อชาติ เพศอายุ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื%อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ รวมทังการไม่
ร่วมข้ องเกี%ยว หรื อสนับสนุนหน่วยงานหรื อบุคคลที%ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
4. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที%เกี%ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื -นฐานในเรื% องเชือ- ชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกําเนิด อายุ ความพิการทางร่ างกาย หรื อลักษณะส่วน
บุคคลที%ไม่เกี%ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการแต่งตังโยกย้
าย การให้ รางวัลและการลงโทษ รวมทังสวั
- สดิการ ต้ องตังอยู
- ่บน
พื -นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระทํ
า หรื อ ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
ธนาคารมุ่งมั%นให้ ลูกค้ าได้ รับประโยชน์และสร้ างความพึงพอใจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที%ดีอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื%อนไขต่างๆ ที%มีต่อลูกค้ า
อย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า เพื%อร่ วมหาแนวทางแก้ ไขไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6. การดูแลรักษาสิ%งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความร่ วมมือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้ อบังคับเกี%ยวกับสิ%งแวดล้ อม รวมถึงดูแลด้ านความปลอดภัย และสิ%งแวดล้ อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ปลูกฝั งและส่งเสริ มพนักงานให้ มีจิตสํานึก และความรั บผิดชอบต่อสิ%งแวดล้ อมและสังคมอย่างต่อเนื%องและจริ งจัง
ธนาคารจึงจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื%อให้ การดําเนินงานใน
เรื% องดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื%อง ตามมาตรฐานของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ%งแวดล้ อมที%
กําหนดไว้
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7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เพื%อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ที%ชดั เจนในการดําเนินการในเรื% องดังกล่าว ธนาคารร่ วมกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB Foundation) เปิ ดตัว
โครงการ "คอมมิวนิตี - ลิงค์" (Community Link) ซึง% ก่อตังขึ
- -นเพื%อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยัง% ยืน
โดยแนวคิดหลักคือ สาขาต่างๆ ทัว% ประเทศจะทําหน้ าที%เป็ นศูนย์กลาง ในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมอย่างใกล้ ชิดในการดําเนินงาน ด้ วยการ
ร่ วมมือกับองค์กรส่วนท้ องถิ%นและองค์กรที%ไม่แสวงหากําไร ในการสร้ างสรรค์โครงการที%เหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการใน
พื -นที%นนั - ๆ อย่างแท้ จริ ง โดยประสานความร่ วมมือทังในส่
- วน ลูกค้ า ผู้บริ หาร สื%อมวลชน และพันธมิตรของธนาคาร ริ เริ% มและต่อยอด
โครงการ ด้ วยความรู้ ความเข้ าใจในชุมชนอย่างแท้ จริ ง แต่พฒ
ั นาด้ วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ กบั ลูกค้ าของธนาคารเพื%อตอบสนองความต้ องการและสนับสนุนในเรื% องการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยธนาคารมีสินเชื%อพลังงานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วัตถุประสงค์ เป็ นวงเงินกู้เพื%อรองรับลูกค้ าที%ต้องการลงทุนเพื%อ
ก่อให้ เกดการประหยัดพลังงานและมีการใช้ พลังงานที%มีประสิทธิภาพมากขึ -น
10.2 การดําเนินงาน
การดําเนินงานตามหลักการ 8 ข้ อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที%จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ดังนี 1. การประกอบกิจการเพื%อความเป็ นธรรม
ธนาคารดําเนินธุรกิจด้ วยหลักเกณฑ์สินเชื%อที%โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดหรื อระเบียบที%หน่วยงานกํากับดูแลเป็ นผู้
กําหนด นอกจากนี - ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี%ยวกับรายการที%อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที%เกี%ยวโยงกัน
หรื อรายการระหว่างกันที%ไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้ สินเชื%อ หรื อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมที%มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื%อแก่ผ้ ู
ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อแก่กิจการที%มีผลประโยชน์เกี%ยวข้ องกับกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการของธนาคารกับ
ธนาคารทุกกรณี ตามอัตราส่วนที%ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์
และไม่มีกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการที%มีผลประโยชน์เกี%ยวข้ องกับการให้ สินเชื%อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรม
ที%มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื%อนันๆ
- เข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั สิ ินเชื%อในรายการนันธนาคารมีนโยบายเกี% ยวกับการดําเนินธุร กรรมสําคัญไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้ แก่ การตกลงเข้ าทํา
รายการที%เกี%ยวโยงกัน และ/หรื อการตกลงเข้ าทํารายการเพื%อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง% สินทรัพย์ที%สําคัญ และ/หรื อ
สิทธิในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง% สินทรัพย์ที%สําคัญของธนาคาร โดยธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับ
ดูแลที%เกี%ยวข้ อง
•

•

2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน%
ธนาคารไม่ยอมรับการคอร์ รัปชั%นใดๆ ทังสิ
- น- โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดในทุ
กประเทศและทุกหน่วยงานที%เกี%ยวข้ อง
นอกจากนี - คณะกรรมการของธนาคารตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม จึงจัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อ
ร้ องเรี ยนได้ โดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที%
บริ หาร และได้ ทําการเปิ ดเผยช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื%อผู้แจ้ ง
เบาะแสหรื อผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน เพื%อคุ้มครองผลกระทบที%อาจเกิดขึ -นกับผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว
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ทังนี
- - เพื%อให้ มนั% ใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบตั ิและข้ อกําหนดที%เหมาะสมในการป้องกันคอร์ รัปชัน% ธนาคารยังได้ จดั ทํานโยบายและแนว
ปฏิบตั ิ เรื% อง “การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน% ” เพื%อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายอย่าง
เคร่ งครั ด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หารความเสี%ยงการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ เพื%อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร และนอกเหนือจากการประกาศใช้ นโยบายแล้ ว ธนาคารยังมีแผนงานที%จะจัดทําไว้ ใน
ระบบ E-Learning เพื%อส่งเสริ มการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจต่อพนักงานอีกด้ วย ทังนี
- - รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที%
เกี%ยวข้ องกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน% ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็ปไซต์ของธนาคาร www.cimbthai.com ภายใต้ หวั ข้ อ การกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารได้ แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน% โดยได้ เป็ นหนึ%งในองค์กรภาคีกลุ่มแรกที%ได้ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
“โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” เมื%อวันที% 9 พฤศจิกายน 2553 ซึง% มีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที%
ขณะนันดํ
- ารงตําแหน่งประธานกรรมการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นผู้ลงนาม และผลักดันให้ ธนาคารเข้ าร่ วมกระบวนการรับรอง
เพื%อสร้ างมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที%โปร่ งใส ซื%อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม ทังนี
- - เมื%อวันที% 16 มกราคม 2558 ธนาคารได้ รับการ
รับรองให้ เป็ น “สมาชิกของแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” อย่างสมบูรณ์ จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิขนพื
ั - -นฐานที%มนุษย์ทกุ คนพึงมีโดยเสมอภาคกัน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื% อง เชื -อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความเชื%อทางการเมือง หรื อความเชื%อในทางอื%นใด ทังนี
- - เพื%อเป็ นการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ธนาคารจึงมีกําหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ ดงั นี • ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ พ นักงานทุกคนมี สิ ทธิ เ ท่าเที ยมกันในการทํ างาน ภายใต้ กฎระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ และประกาศ คํ าสั%ง
ต่างๆ ของธนาคาร
• ธนาคารยึดหลักความยุตธ
ิ รรมและจริ งใจในการบริ หารจัดการ โดยมีหลักปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ
ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
• ธนาคารมีมาตรฐานการจ้ างงานตามที%กฎหมาย ข้ อบังคับระเบียบ คําสัง% และแนวปฏิบต
ั ทิ ี%กําหนดขึ -นปราศจากการ บั ง คั บ
ใช้ แรงงานและการล่วงละเมิดหรื อการข่มเหงในทุกรู ปแบบ
• พนักงานทุก คนจะได้ รั บการคุ้ม ครองสิ ทธิ ด้า นความปลอดภัย ตามมาตรฐานในการบริ ห ารและการจัด การด้ านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
• ธนาคารได้ จด
ั สิทธิประโยชน์ในเรื% องของสวัสดิการที%จําเป็ น ให้ แก่พนักงานของธนาคารมากกว่าที%กฎหมายกําหนด รวมทั งสิทธิประโยชน์อื%นๆ ทังนี
- - ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื%อนไขไว้ ปฏิบตั ภิ ายในองค์กร โดยเฉพาะตามความเหมาะสม
4. การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี -ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต การ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภทสินเชื%อที%อยู่อาศัย สินเชื%อรถยนต์ /
รถจักรยานยนตร์ สินเชื%อเพื%อการศึกษา และสินเชื%อเอนกประสงค์ เพื%อให้ ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคารชันนํ
- าของประเทศและ
รั กษาพนักงานที%มีคุณภาพให้ คงอยู่กับธนาคารได้ ธนาคารยัง คงมี แ ผนที%จะปรั บปรุ งสวัสดิการเพื% อ พนักงานในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื%อง เพื%อทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างที%ลกู จ้ างเลือกและต้ องการเข้ าร่ วมทํางานด้ วย
ธนาคารได้ จัดฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานรวมทังสิ
- -น 173 หลักสูตร ตามแผนของการพัฒนาพนักงาน ประกอบด้ วยการฝึ กอบรมภายใน
ธนาคาร 89 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก 84 หลักสูตร คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
- -น 38.48 ล้ านบาท โดยมีจํานวนพนักงาน
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เข้ ารับการอบรมทังหมด
14,898 คน ซึง% ในจํานวนนี -พนักงานบางคนได้ รับการอบรมมากกว่าหนึ%งหลักสูตร เมื%อคิดคํานวณเป็ นจํานวน
วันอบรมต่อพนักงานเฉลี%ยเท่ากับ 7 วันต่อคนต่อปี ตัวอย่างหลักสูตรที%มีการจัดฝึ กอบรม ได้ แก่ โครงการ Leadership สําหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง หลักสูตรสินเชื%อ ความรู้ ในผลิตภัณ ฑ์ ระบบงาน และระเบียบงานธนาคาร เป็ นต้ น และส่งเสริ มให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ ใน
รู ปแบบ E-learning เช่น IT Security Awareness, KYC/CDD, Operational Risk, Risk Appetite Principal เป็ นต้ น นอกจากนี -ยัง
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท MBAให้ แก่พนักงานภายใต้ งบประมาณประจําปี
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการให้ ข้อมูลเกี%ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที%ถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื%อให้ ลูกค้ ามีข้อมูล
เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ ลูกค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี%ยวกับคุณภาพ หรื อเงื%อนไขใดๆ ของ
สินค้ าหรื อบริ การ
นอกจากนี - ธนาคารให้ ความสําคัญในการรักษาข้ อมูลที%เป็ นความลับของลูกค้ า ไม่นําความลับของลูกค้ าไปใช้ เพื%อประโยชน์ของตนเอง
และผู้ที%เกี%ยวข้ อง รวมถึงจัดให้ มีช่องทางและกระบวนการให้ ลูกค้ าร้ องเรี ยนเกี%ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การ โดยดําเนินการ
ตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
6. การดูแลรักษาสิ%งแวดล้ อม
ในรอบปี ที%ผ่านมา ธนาคารมีกิจกรรมหรื อโครงการที%เกี%ยวข้ องกับการรัษาสิ%งแวดล้ อม ดังนี 1. ลดภาวะโลกร้ อนรณรงค์ให้ พนักงานอาคารสํานักงานใหญ่ ทิ -งขวดพลาสติกในภาชนะที%จดั เตรี ยมไว้ ให้ ก่อนขึ -นอาคาร ปี 2557
ขายได้ 4,563 บาท
2. เชิญชวนชุมชนผู้ประกอบการริ มถนนหลังสวน ร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาโจรกระชากกระเป๋ า ซึง% ต่อมา
ทางโรงเรี ยนมาแตแดอี ขอเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม ประมาณ1-2 เดือนครัง- โดยได้ มีการเชิญหน่วยงานที%เกี%ยวข้ องมาร่ วมกันหารื อ
เช่น สํานักงานเขตปทุมวัน สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี การไฟฟ้า และกทม. ซึง% นอกจากแก้ ปัญหาดังกล่าว ยังได้ มีการปรับภูมิ
ทัศน์ ริ มถนน ทังต้
- นไม้ / ฟุตบาธ และไฟฟ้าส่องสว่าง
3. ร่ วมโครงการ shred 2 share กับบริ ษัทอินโฟเซฟ โดย วางตู้เก็บกระดาษเอกสารที%ไม่ใช้ แล้ ว เพื%อย่อยทําลายเอกสารและส่งขาย
นํามารี ไซเคิล โดยในปี 2557 ขายได้ จํานวน 69,468.4 ซึง% รายได้ ดงั กล่าว มอบบริ จาคช่วยเหลือสังคมในนามธนาคาร
7. การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ%งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม มุ่งเน้ นให้ เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ%งแวดล้ อม ศาสนา และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังการสนั
บสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชุมที%ด้อยโอกาส ทังนี
- - ในปี 2557
ธนาคารได้ ดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR รวม 17 โครงการ โดยนับตังแต่
- ปี 2554 เป็ นต้ นมา ธนาคารได้ ดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื%องรวมแล้ วเกือบ 50 โครงการ ครอบคลุมทังด้
- านการศึกษา สิ%งแวดล้ อม การพัฒนาชุมชนและสังคม (รายละเอียดเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี 2557 หัวข้ อ โครงการและกิจกรรมด้ าน CSR)
8. นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารเป็ นผู้ที%มีความเชี% ยวชาญในโครงการด้ านการอนุรั กษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน โดยธนาคารดําเนินการส่งเสริ มด้ าน
พลังงานมาตังแต่
- ปี 2544 จนถึงปั จจุบนั โดยธนาคารเป็ นที%ยอมรั บจากหน่วยงานภาครั ฐและเอกชนทังในและต่
างประเทศ ซึ%งในปี
2554 ธนาคารได้ รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011 และ ESCO Excellent Supporting Bank Award ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ที%ให้ ความสําคัญและมีความชํานาญในสินเชื%อด้ านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี%ยง
ธนาคารจัดโครงสร้ าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตั งิ านเพือให้ มีระบบบริ หารความเสียงและระบบการควบคุมภายในทีดีเพือให้
ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมันคงและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี
องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้ าทีทีเหมาะสมเพือให้ มีระบบบริ หารความเสียงและการควบคุมภายใน
รวมทังระบบควบคุ
0
มติดตามและตรวจสอบทีมีประสิทธิผล นอกจากนี 0 ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่าง
ต่อเนืองให้ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ธนาคารมี
การจัดทําแผนธุรกิจระยะสันและระยะกลางเพื
0
อกําหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึงมีการสือสารให้ พนักงานระดับ
บริ หารทังองค์
0 กรได้ ทราบและนําไปดําเนินการให้ บรรลุแผนและเป้าหมายทีวางไว้

•

การบริหารความเสี%ยง
ธนาคารให้ ความสําคัญต่อการบริ หารและจัดการความเสียงทังจากปั
0
จจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการธนาคาร
แต่งตังคณะกรรมการบริ
0
หารความเสียง (Risk Management Committee) เพือกําหนดบทบาท หน้ าที ความรับผิดชอบ ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามแผนงานการบริ หารความเสียงทีกําหนดไว้ สายบริ หารความเสียงเป็ นผู้กําหนดนโยบายและ
ระเบียบงานต่างๆ ด้ านบริ หารความเสียงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคุมและติดตามความเสียงต่างๆ และ
เสริ มสร้ างความตระหนักในการเป็ นเจ้ าของความเสียงของพนักงานทุกท่านอย่างต่อเนือง
•

การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้ าที และอํานาจการอนุมตั ิวงเงินของผู้บริ หารแต่ละระดับรวมทังมี
0 การ
แบ่งแยกหน้ าทีระหว่างผู้บริ หารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นกลไกสําคัญในการถ่วงดุลอํานาจการบริ หาร (Check and Balance) โดย
จัดทําเป็ นระเบียบงานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสมําเสมอ
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ นการให้ สินเชือแก่หรื อลงทุนในกิจการทีธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรื อผู้บริ หาร
ระดับสูงของธนาคาร รวมทังผู
0 ้ ทีเกียวข้ องมีผลประโยชน์เกียวข้ อง ซึงในกรณีทีมีการทําธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาทุกครัง0 ส่วนธุรกรรมการ
ขายให้ ให้ เช่า รับซื 0อ หรื อเช่าทรัพย์สินใดๆ กับกรรมการผู้มีอํานาจจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวจะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีธนาคารกําหนด
นอกจากนี 0 ธนาคารมีฝ่ายกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าทีติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร และมีด้านตรวจสอบภายในซึงเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที
ตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•

ระบบสารสนเทศและการสื%อสารข้ อมูล
ธนาคารใช้ นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีเป็ นทียอมรับโดยทัวไปและเหมาะสมกับธุรกิจของ
ธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูลอืนๆ อย่างต่อเนืองเพือให้ สามารถเรี ยกใช้ ข้อมูลที
สําคัญๆ ได้ อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป ธนาคารมีระเบียบเกียวกับระบบการควบคุมเอกสารสําคัญด้ วย
•
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อิเล็กโทรนิกส์เพือใช้ ในการติดตามและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมและรัดกุม นอกจากนี 0 ธนาคารมีการสือสาร
นโยบายระเบียบปฏิบตั งิ านไปยังพนักงานทีเกียวข้ องทุกระดับ
ระบบการกํากับและติดตาม
ธนาคารมี ร ะบบการกํากับและติดตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธี ปฏิบัติ กฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกียวข้ อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในทีธนาคารกําหนดไว้ ทังนี
0 0 ธนาคารมีการจัดทําแผนงานประจําปี ซึงจะมีการ
ทบทวนเป็ นระยะๆ เพือให้ การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี 0
คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลให้ มีการปฎิบตั ิ ปรับปรุ งแก้ ไข หรื อการดําเนินมาตรการอย่างเป็ นรู ปธรรมตามข้ อสังเกตหรื อ
ข้ อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการหรื อการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะอย่างสมําเสมอเพือให้ มนใจว่
ั าการดําเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะนันให้
0 ผลเป็ นทีน่าพอใจ
•

ผู้บริหารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบัตงิ าน
ธนาคาร ได้ แต่งตัง0 นางสาวสิริพร สนันไพเราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุดด้ านตรวจสอบ
ภายใน เพือทําหน้ าทีตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทังนี
0 0 การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง0 ถอดถอน โยกย้ าย ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายในของ
ธนาคาร จะต้ องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี 0 ธนาคารได้ แต่งตัง0 นายฐาภพ คลีสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายกํากับการ
ปฏิบัติงาน เพื อทํ าหน้ าที กํ ากับดูแ ลการปฏิ บัติงานของธนาคารให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข องทางการและหน่ว ยงานกํ า กับดูแ ลที
เกียวข้ อง
คุณ สมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายใน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่ างกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีร ายการธุร กิจทีสําคัญ กับบริ ษัทย่อ ย บริ ษัททีเกียวข้ อ งกัน (เกี ยวข้ อ งกันโดยการมี ผ้ ูถือหุ้น
ร่ วมกัน) และบุคคลทีเกียวข้ องกัน (กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึ 1นไป) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทาง
ธุร กิจและเกณฑ์ตามสัญ ญาทีตกลงร่ วมกันระหว่างธนาคารและกิจ การหรื อ บุคคลเหล่า นัน1 ซึงเป็ นไปตามการดําเนินธุร กิจปกติ
(รายละเอียดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 43 ของงบการเงินสําหรับปี สิ 1นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557)
- รายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีดงั นี 1
ชือและความสัมพันธ์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ในประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และ
กัมพูชา เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ CIMB
Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อม
ของธนาคาร

CIMB Securities (Singapore) Pte
Ltd (“CIMBSS”) เป็ นบริ ษัทย่อยทีมีผ้ ู
ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็ น CIMB
Securities International Pte. Ltd
และ CIMB Securities (Thailand)
Co., Ltd. (“CIMBST”) เป็ นบริ ษัทย่อย
ทีมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 100% เป็ น CIMB
Securities International Pte. Ltd อัน
เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ CIMB Group

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารให้ บริ การ Insourcing แก่ธนาคารในกลุ่ม ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ซีไอเอ็มบีและใช้ บริ การ Outsourcing รายละเอียด ที 1/2557 เมือวันที 22 มกราคม
ดังนี 1
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
1) ใช้ บริ การและรับให้ บริ การในงานจัดหา
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลูกค้ าและแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
2) ใช้ บริ การและรับให้ บริ การในงานทํา
รายการดังกล่าว เนืองจาก เป็ นการ
ความรู้ จกั ลูกค้ าและการทราบ
ส่งเสริ มเป้าหมายในการให้ บริ การ
ข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (KYC/CDD)
ธนาคารในรู ปแบบของธนาคารระดับ
สําหรับการทําธุรกรรมสินเชือ
ภูมิภาค และเพือให้ สอดคล้ องกับ
3) ใช้ บริ การ และรับให้ บริ การในงาน
โครงการ ASEAN Banking Solution
ตรวจสอบข้ อมูลความถูกต้ องของเอกสารขอ
ทีมีวตั ถุประสงค์เพือให้ ลกู ค้ าในแต่
อนุมตั สิ ินเชือ
ละประเทศสามารถใช้ บริ การธนาคาร
4) มอบอํานาจให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ในกลุ่มซีไอเอ็มบี ได้ อย่างสะดวก
ในการพิจารณาและอนุมตั ิหลักเกณฑ์สําหรับ รวดเร็ ว และมีการให้ บริ การทีเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
ค่าใช้ จ่ายในการการคิดค่าธรรมเนียมในการ
ให้ บริ การระหว่างกัน อย่างไรก็ดีธนาคารยังไม่
มีการคิดค่าธรรมเนียมการให้ บริ การระหว่าง
กันดังกล่าวในปั จจุบนั
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติ
ธนาคารเป็ นผู้เจรจาและดําเนินการให้ CIMBSS
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ได้ รับการแต่งตังเป็
1 นผู้จดั การ การจัดจําหน่าย
ที 1/2557 เมือวันที 22 มกราคม
หน่วยลงทุนร่ วมในต่างประเทศและเป็ นผู้จดั การ
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
การจัดจําหน่ายหุ้นสามัญในต่างประเทศสําหรับ
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
อินดัสเทรี ยล โกรท (“TGROWTH”) และขายหุ้น รายการดังกล่าว เนืองจากธุรกรรม
สามัญของบมจ. เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (“MEGA”)
ดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ประกอบกับ
ตามลําดับ และธนาคารยังเจรจาและดําเนินการ
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ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อมของ
ธนาคาร

ธนาคารในกลุ่มซีไอเอ็มบี เป็ นบริ ษัทใน
กลุ่มของ CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ ทาง CIMBST ได้ รับการแต่งตังเป็
1 นผู้ร่วมจัดการ รายการดังกล่าวเป็ นไปเพือประโยชน์
การจัดจําหน่ายและรับประกันการการจําหน่ายหุ้น สูงสุดของธนาคาร เพราะธนาคารไม่
สามัญภายในประเทศสําหรับ MEGA นอกจากนี 1 สามารถดําเนินการเป็ นผู้จดั การจัด
ธนาคารยังทําหน้ าทีในการปฏิบตั งิ านและให้ การ จําหน่ายหน่วยลงทุนหรื อหุ้นสามัญ
สนับสนุนแก่ CIMBSS และ CIMBST ตลอดทัง1
ในต่างประเทศ หรื อเป็ นผู้ร่วมจัดการ
กระบวนการ ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น ทาง
จัดจําหน่ายและรับประกันการ
CIMBSS จึงเข้ าทําสัญญากับธนาคารสําหรับ
จําหน่ายหุ้นสามัญภายในประเทศ
1) รับค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับการเสนอ
เองได้ ธนาคารจึงมีความจําเป็ นต้ อง
ขายหน่วยลงทุนของ TGROWTH จาก
ร่ วมมือกับ CIMBSS และ CIMBST
CIMBSS จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 2.6 ล้ านบาท ในการดําเนินการเพือให้ บริ การแก่
2) รับค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับการเสนอ
TGROWTH และ MEGA และเป็ น
การสร้ างรายได้ คา่ ธรรมเนียมให้ แก่
ขายหุ้นสามัญของ MEGA จาก CIMBSS
จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 7.96 ล้ านบาท และจาก ธนาคาร
CIMBST จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 2.34 ล้ าน
บาท
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ
ธนาคารเข้ าร่ วมการจัดทําผลตอบแทน การ
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
แนะนําลูกค้ าพาณิชย์ธนกิจระหว่างธนาคารใน
ที 1/2557 เมือวันที 22 มกราคม
กลุ่มซีไอเอ็มบี ภายใต้ โครงการ ABS โดยจะ
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
จ่ายผลตอบแทนสําหรับการแนะนําลูกค้ า
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
พาณิชย์ธนกิจทีทําธุรกรรมสําเร็ จ โดยประเทศที
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
ได้ รับการแนะนําจะเป็ นผู้จ่ายผลตอบแทนให้ แก่
รายการดังกล่าว เนืองจากการ
ประเทศทีแนะนําลูกค้ ารายนันๆ
1 โดยมี
พิจารณาจ่ายผลตอบแทนการขาย
รายละเอียดดังนี 1
สําหรับการแนะนําลูกค้ าสาย
- เปิ ดบัญชี USD 50 ต่อลูกค้ า 1 รายทีสําเร็ จ
พาณิชย์ธนกิจระหว่างธนาคารใน
- สินเชือ 0.15% ของจํานวนเงินเบิกใช้ งวดแรก กลุ่มซีไอเอ็มบีข้างต้ นถือเป็ นรายการ
แต่ไม่เกิน USD 2,000 ต่อลูกค้ า 1 รายทีสําเร็ จ สนับสนุนธุรกิจปกติและมิได้
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
ปกติ
โดยธนาคารได้ รับประโยชน์
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บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี
ไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด (“CPAM”),
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด
(“บบส.สาทร”) เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ
CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้ อมของธนาคาร

ธนาคารให้ บริ การ โดยมีรายละเอียดดังนี 1
1) ให้ บริ การ Insourcing แก่ CPAM ในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับระบบ ESS โดย
เริ มให้ บริ การตังแต่
1 1 มีนาคม 2557และต่อ
สัญญาการให้ บริ การ Insourcing กับ CPAM
ไปอีก 1 ปี ซึงมีผลตังแต่
1 15 เมษายน 2557
ถึง 14 เมษายน 2558 ค่าบริ การจํานวน
27,795 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการเกียวกับสินทรัพย์
หรื อบริ การ
2) ทบทวนราคาสัญญาการให้ บริ การ
Insourcing ประจําปี กับ บบส.สาทร ตาม
ข้ อกําหนดในสัญญาให้ มีการทบทวนราคากัน
ทุกปี ซึงในปี 2557 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีการเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมจาก
เดิม
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป
ธนาคารเป็ นทีปรึกษาทางการเงินให้ กบั CPAM ใน
ธุรกรรมการควบรวมกิจการกับ บลจ. ฟิ นนั ซ่า โดย
มีคา่ ธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงิน 3,000,000
บาทถ้ วน (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) ชําระเมือมีการ
ทําธุรกรรมสําเร็ จ (Success Basis) หรื อเทียบเท่า
ร้ อยละ 1.15 ถึงร้ อยละ 1.25 ของมูลค่าธุรกรรมซื 1อ
ขาย ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอ้ างอิงจากแนวปฏิบตั ิ
ทีธนาคารดําเนินการและคิดค่าธรรมเนียมบริ การ
กับลูกค้ าอืนในอดีต ซึงเป็ นแนวทางทีใกล้ เคียงกับ
อุตสาหกรรม การคิดค่าธรรมเนียมจะอิงจากปั จจัย
ต่างๆ เช่น ขนาดธุรกรรมซื 1อขาย ความซับซ้ อนของ
ธุรกรรม และการทําหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษาทางการ
เงินให้ แก่ฝ่ายผู้ซื 1อหรื อฝ่ ายผู้ขาย ซึงโดยปกติแล้ ว

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี
ไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด (“CPAM”)
เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ CIMB Group
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อมของ
ธนาคาร

ส่วนที 2 หน้ า 106

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 2/2557 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว เนืองจากธนาคาร
จะมีรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
เพิมขึ 1น ซึงรายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่
ธนาคาร

ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 3/2557 เมือวันที 27 มีนาคม
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเนืองจาก ธนาคาร
จะมีรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
เพิมขึ 1น ซึงรายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่
ธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถกําหนดค่าธรรมเนียมได้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่
การระบุเป็ นจํานวนเงินทีแน่นอน (Flat Rate) หรื อ
การระบุเป็ นสัดส่วนเทียบกับขนาดธุรกรรม
(Percentage)
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการประเภทสินทรัพย์
หรื อบริ การ
CIMB Bank Berhad, CIMB
Investment Bank Berhad, PT Bank
CIMB Niaga Tbk, CIMB Bank (L)
Ltd. and CIMB Bank Plc.,
Cambodia เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ
CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้ อมของธนาคาร

ธนาคารอนุมตั วิ งเงินสําหรับธนาคารคูค่ ้ าในกลุ่มซี
ไอเอ็มบี และทบทวนวงเงินครัง1 ต่อไปในวันที 31
มีนาคม 2558 และเพิมเงือนไขเพือให้ ขนตอนการ
ั1
สับเปลียนวงเงินภายในกลุ่มซีไอเอ็มบีมีความ
ชัดเจนยิงขึ 1น
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ และเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป

บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด
(“บบส.สาทร”) เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ
CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้ อมของธนาคาร

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง1 ที
11/2554 เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2554 ได้
อนุมตั ใิ ห้ ธนาคารให้ บริ การงานสนับสนุน
Insourcing กับ บบส.สาทร จํานวน 4 งาน คือ
งานระบบเทคโนโลยีและระบบประมวลผลด้ วย
คอมพิวเตอร์ (IT) งานทรัพยากรบุคคล งาน
ปฏิบตั กิ ารธุรกรรมสินเชือ และงานบัญชีการเงิน
และภาษีอากร ระยะเวลาให้ บริ การ 4 ปี ครบ
กําหนดเดือนธันวาคม 2558
เมือวันที 25 เมษายน 2556 ทีประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง1 ที 5/2556 มีมติอนุมตั ิ
ให้ ธนาคารให้ บริ การงานตรวจสอบภายในกับ
บบส.สาทร โดยมีระยะเวลาให้ บริ การเหมือนกับ
บริ การอืนๆ ทีกล่าวข้ างต้ น และสําหรับอัตรา
ค่าบริ การทีเรี ยกเก็บทุกบริ การกําหนดให้ มีการ
ทบทวนเป็ นประจําทุกปี
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ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 3/2557 เมือวันที 27 มีนาคม
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเนืองจากเป็ นการ
ดําเนินธุรกิจปกติทีมีเงือนไขการค้ า
ทัวไปเช่นเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 4/2557 เมือวันที 30 เมษายน
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเนืองจาก เป็ น
รายการสนับสนุนธุรกิจตามปกติ ซึง
ธนาคารได้ รับประโยชน์จากการ
ให้ บริ การ และเป็ นรายการทีมี
เงือนไขทางการค้ าโดยทัวไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ในปี 2557 ธนาคารให้ บริ การงานสนับสนุน
Insourcing กับ บบส.สาทร โดยมีรายละเอียด
ดังนี 1
1) อัตราค่าบริ การด้ านงานสนับสนุน Insourcing
กับ บบส.สาทร สําหรับปี 2557 อัตรา
ค่าบริ การงานระบบเทคโนโลยีฯ คงอัตรา
ค่าบริ การเดิม (ไม่รวมบริ การใหม่) ส่วนงาน
อืนๆ มีการปรับอัตราค่าบริ การเพิมขึ 1นทุกงาน
โดยงานตรวจสอบภายใน ปรับเพิมสูงสุด
114.3% ซึงเป็ นไปตามปริ มาณงาน และ
ระยะเวลาการให้ บริ การทีตกลงกันใหม่ ส่วน
งานปฏิบตั ิการธุรกรรมสินเชือ ปรับเพิมขึ 1น
11.7% สําหรับการจัดเก็บเอกสารใน Data
safe และค่าพื 1นทีธนาคารทีใช้ จดั เก็บเอกสาร
ของบบส.สาทร
2) เพิมบริ การงานระบบเทคโนโลยีฯ โปรแกรม
บันทึกผลการติดตามลูกหนี 1รายย่อย (GSAM
System) อัตราค่าบริ การเดือนละ 9,083 บาท
(ไม่รวม VAT) เริ มตังแต่
1 1 มกราคม 2557 เป็ น
ต้ นไป ทบทวนค่าบริ การทุกปี ครบกําหนด
ให้ บริ การตามสัญญาหลักในการให้ บริ การของ
ธนาคาร
3) มอบอํานาจให้ นายสุภคั ศิวะรักษ์ หรื อ นาย
สุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ เป็ นผู้มีอํานาจในการ
เจรจาทําความตกลงในรายละเอียด และ
เงือนไขของสัญญา ลงนามในสัญญา
ตลอดจนกระทําการอืน ๆ ทีจําเป็ นในการทํา
ธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ น เพือทําให้ ธุรกรรมเสร็ จ
สมบูรณ์
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ตามปกติ และเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด
(“บบส.สาทร”) เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ
CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้ อมของธนาคาร

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง1 ที
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
12/2553 เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2553 และครัง1 ที ที 4/2557 เมือวันที 30 เมษายน
11/2554 เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2554 ได้ มีมติ 2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
อนุมตั ใิ ห้ ธนาคารใช้ บริ การงานติดตามทวงถามหนี 1 ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
แก้ ไขหนี 1 และบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
(“NPL”) และบริ การด้ านการขาย NPA กับบบส.
รายการดังกล่าวเนืองจาก เป็ น
สาทร ซึงจัดอยู่ในกลุ่มงานหลักทีไม่เกียวข้ องกับ
รายการสนับสนุนธุรกิจตามปกติ ซึง
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Non-Strategic
ธนาคารได้ รับประโยชน์จากการ
Function) เป็ นระยะเวลา 5 ปี ครบกําหนด 31
ให้ บริ การ และเป็ นรายการทีมี
ธันวาคม 2558
เงือนไขทางการค้ าโดยทัวไป
ธนาคารและบบส.สาทร ได้ ร่วมกันพิจารณาปรับ
ลดอัตราค่าบริ การบริ หารหนี 1 NPL ในส่วนของ
ลูกหนี 1 Corporate & SMEs และลูกหนี 1รายย่อย มี
หลักประกัน รวมทังปรั
1 บลดค่าบริ การงานด้ าน
กฎหมาย เริ มตังแต่
1 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป
และขยายระยะเวลาการใช้ บริ การออกไปอีก 3 ปี
ครบกําหนดใหม่ 31 ธันวาคม 2561
เนืองจาก การลดค่าบริ การในช่วง 2 ปี ทีเหลือของ
สัญญาปั จจุบนั บบส.สาทร สูญเสียรายได้
ประมาณ 123 ล้ านบาท ดังนัน1 จึงขอชดเชยรายได้
ส่วนทีขาดหายไป โดยให้ ธนาคารขยายระยะเวลา
ใช้ บริ การอีก 3 ปี ซึงจะทําให้ บบส.สาทร มีรายได้
รวมประมาณ 130 ล้ านบาท
การเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การเรี ยกเก็บหนี 1
ค่าบริ การงานด้ านกฎหมาย เริ มตังแต่
1 1 มกราคม
2557 เป็ นต้ นไป และขยายระยะเวลาการใช้ บริ การ
ออกไปอีก 3 ปี ครบกําหนด 31 ธันวาคม 2561
และให้ คงอัตราค่าบริ การดังกล่าวจนถึงวันครบ
กําหนดสัญญา แต่หากมีการเปลียนแปลงเงือนไข
ใดทีมีสาระสําคัญให้ นําเสนอขออนุมตั ติ อ่
คณะกรรมการธนาคาร ทังนี
1 1 การเปลียนแปลง
อัตราค่าบริ การ และการขยายระยะเวลาการใช้
บริ การ ให้ มีผลภายหลังจากได้ รับอนุมตั ขิ ยาย
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ระยะเวลาการใช้ บริ การจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และมอบอํานาจให้ นายสุภคั ศิวะรักษ์ หรื อ
นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ เป็ นผู้มีอํานาจทําความ
ตกลงในรายละเอียด และลงนามในสัญญาต่างๆที
เกียวข้ อง ตลอดจนกระทําการอืน ๆ ทีจําเป็ นใน
การดําเนินการข้ างต้ น
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ตามปกติ และเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป
CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd ธนาคารเป็ นผู้เจรจาประสานงานและดําเนินการ
(“CIMBST”) และ CIMB Investment ให้ ทาง CIMBST และ CIMB-IB ได้ รับการแต่งตัง1
Bank Berhad (“CIMB-IB”) เป็ นบริ ษัท เป็ นตัวแทนการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญ ด้ วยเหตุ
ในกลุ่มของ CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือ ดังกล่าวข้ างต้ น ทางธนาคารจะออก
หุ้นใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร
management fee letter เพือแจ้ งให้ :

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 5/2557 เมือวันที 29 พฤษภาคม
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเนืองจากธุรกรรม
1) CIMBST ชําระส่วนหนึงของค่าธรรมเนียมที
CIMBST ได้ รับจากการทําหน้ าทีเป็ นตัวแทน ดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุน
การจัดจําหน่ายหุ้นสามัญตามทีกล่าวข้ างต้ น ธุรกิจปกติของธนาคาร ประกอบกับ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพือประโยชน์
ให้ แก่ธนาคารเป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ สูงสุดของธนาคาร เนืองจากธนาคาร
ไม่สามารถดําเนินการเป็ นตัวแทน
50 ของค่าธรรมเนียมทังหมดที
1
CIMBST
ได้ รับ โดย Management Fee ดังกล่าวยังไม่ การจัดจําหน่ายหุ้นสามัญได้ เอง
ธนาคารจึงมีความจําเป็ นต้ องร่ วมมือ
รวมภาษีมลู ค่าเพิม ซึง CIMBST จะเป็ น
กับ CIMBST และ CIMB-IB ในการ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการดังกล่าว และเป็ นการ
2) CIMB-IB ชําระส่วนหนึงของค่าธรรมเนียมที
สร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมให้ แก่
CIMB-IB ได้ รับจากการทําหน้ าทีเป็ นตัวแทน
ธนาคาร
การจัดจําหน่ายหุ้นสามัญตามทีกล่าวข้ างต้ น
ให้ แก่ธนาคารเป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
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ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

48.25 ของค่าธรรมเนียมทังหมดที
1
CIMB-IB
ได้ รับ โดย Management Fee ดังกล่าวยังไม่
รวมภาษีมลู ค่าเพิม ซึง CIMB-IB จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ
3) CIMB-IB ชําระส่วนหนึงของ buyer
brokerage fee ที CIMB-IB ได้ รับจากนัก
ลงทุนต่างประเทศตามทีจะตกลงกัน ให้ แก่
ธนาคารเป็ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
48.25 ของ buyer brokerage fee ที CIMBIB ได้ รับ โดย Management Fee ดังกล่าวยัง
ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมซึง CIMB-IB จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ

CIMB Malaysia เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม
ของ CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้ อมของธนาคาร

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ
ธนาคารได้ เข้ าร่ วมกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของกลุ่ ม ธนาคาร CIMB คื อ โครงการ ASEAN
Banking Solution
เพือเป็ นการแนะนําผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคารในกลุ่ม CIMB แก่ลกู ค้ าของธนาคาร และ
โครงการพัฒนาและออกแบบ Clicks UI/UX โดย
มีรายละเอียดดังนี 1
1) การใช้ บริ การด้ านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผู้ให้ บริ การรายอืนสําหรับระบบ 1View
จาก CIMB Malaysia ในโครงการ ABS โดย
ไม่มีคา่ ธรรมเนียมระหว่างกัน เนืองจากไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การระหว่าง
กัน และธุรกรรมนี 1เป็ นการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของธนาคาร

ส่วนที 2 หน้ า 111

ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 5/2557 เมือวันที 29 พฤษภาคม
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเนืองจาก การใช้
บริ การด้ านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผู้ให้ บริ การรายอืนสําหรับระบบ
1View ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน
การให้ บริ การระหว่างกัน และ
ธุรกรรมนี 1เป็ นการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของธนาคาร และการใช้ บริ การ
ด้ านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้
ให้ บริ การรายอืนในงานในงาน
พัฒนาและออกแบบ Clicks UI/UX
เป็ นการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี
ไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด (“CPAM”)
เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ CIMB Group
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อมของ
ธนาคาร

CIMB Niaga เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ
CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
อ้ อมของธนาคาร

2) การใช้ บริ การด้ านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผู้ให้ บริ การรายอืนในงานในงานพัฒนา
และออกแบบ Clicks UI/UX จาก CIMB
Malaysia ในโครงการพัฒนาและออกแบบ
Clicks UI/UX ค่าธรรมเนียม •,‚ƒ„,‚‚‚ บาท
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
ธนาคารให้ CPAM เช่าพื 1นทีชัน1 16 ของอาคาร
หลังสวน ขนาดพื 1นที 600 ตร.ม. นับแต่ 21
มกราคม 2548 เพือใช้ เป็ นสํานักงานของ CPAM
โดยมีรายละเอียดดังนี 1
1) ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื 1นทีชัน1 16 ให้ กบั CPAM
ต่อไปเป็ นเวลา 3 ปี ในเงือนไขการเช่าเดิม
โดยคิดอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ 700 บาท/
ตร.ม./เดือน (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
2) ให้ CPAM เช่าพื 1นทีชัน1 15 ขนาดพื 1นที
ประมาณ 436 ตารางเมตร เพิมเติม
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ในเงือนไขอัตราค่า
เช่าเดียวกับพื 1นที ชัน1 16
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน1 (ไม่เกิน … ปี ) และเป็ น
รายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป
ปั จจุบนั ลูกค้ าของธนาคารในประเทศไทยได้ ฝาก
เงินกับธนาคาร CIMB Niaga และเพือเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าสถาบันการเงิน
รวมถึงลูกค้ านิตบิ ุคคล CIMB Niaga และ CIMB
Thai จึงได้ มีการทําสัญญาแลกเปลียนการ
ให้ บริ การทัง1 2 ฝ่ าย ดังต่อไปนี 1
1. งานทําความรู้ จกั ลูกค้ าและการทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (KYC/CDD)
†. งานตรวจสอบข้ อมูลความถูกต้ องของเอกสาร
ประกอบการเปิ ดบัญชี
ทังนี
1 1 การดําเนินการดังกล่าวไม่มีค่าธรรมเนียม
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติ
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ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 6/2557 เมือวันที 26 มิถนุ ายน
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเนืองจาก ธนาคาร
ได้ รายได้ จากค่าเช่า ซึงธนาคารได้
สํารวจและเปรี ยบเทียบอัตราค่าเช่า
พื 1นทีแล้ วเป็ นอัตราทีใกล้ เคียงกับ
อาคารสํานักงานในถนนหลังสวน
และพื 1นทีใกล้ เคียง

ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 7/2557 เมือวันที 31 กรกฎาคม
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว เนืองจากรายการ
ดังกล่าวถือไม่มีคา่ ธรรมเนียม และ
เป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร
และยังเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่ รวมถึงเพือให้ มี
การให้ บริ การทีเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึงรายการนี 1ถือเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”)
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร โดยถือ
หุ้นร้ อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร,
1
iCIMB (MSC) Sdn Bhd เป็ นบริ ษัทใน
กลุ่มของ CIMB Group ซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร

เมือวันที 9 ธันวาคม 2552 ธนาคารได้ ลงนามใน
สัญญาการใช้ บริ การระบบงาน Murex กับ CIMB
Bank โดยมีรายละเอียดดังนี 1
1) ใช้ บริ การ IT Outsourcing เพือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสายบริ หารเงิน และทีมงาน
อืนๆ ทีเกียวข้ องในธนาคาร
2) ระบบงาน Murex เริ มใช้ งานเมือปี 2552 โดย
CIMB Bank เป็ นผู้ลงทุนในระบบดังกล่าว
กว่า 18 ล้ านริ งกิตมาเลเซีย และทําสัญญากับ
ธนาคารเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยคิดค่าใช้
บริ การเป็ นจํานวนเงิน 1 ริ งกิตมาเลเซีย และ
สัญญาจะครบกําหนดในวันที 8 ธันวาคม
2557
ทังนี
1 1 ธนาคาจึงต่ออายุสญ
ั ญา Murex Services
Agreement ระหว่างธนาคารและ iCIMB (MSC)
Sdn Bhd ออกไปอีก 5 ปี โดยมีค่าใช้ บริ การปี ละ
RM1,301,501 (ยังไม่รวมภาษี)รวมค่าใช้ บริ การ
ตลอดอายุสญ
ั ญาเป็ นจํานวนเงินทังสิ
1 1น RM
6,507,505 (ยังไม่รวมภาษี)
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ
ธนาคารได้ ออกผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตให้ กบั ลูกค้ า
ในเดือนตุลาคม 2557 ซึงบัตรเครดิตจะเป็ น
เครื องมือในการขยายฐานลูกค้ าของธนาคาร และ
จะอํานวยความสะดวกในการชําระเงิน สําหรับ
การซื 1อหน่วยลงทุนของ CPAM ด้ วยบัตรเครดิต
ของธนาคาร
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
ธนาคาร และเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี
ไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด (“CPAM”)
เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ CIMB Group
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อมของ
ธนาคาร
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 10/2557 เมือวันที 22 ตุลาคม
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว เนืองจาก พิจารณา
ถึงประโยชน์ทีได้ รับจากการใช้
บริ การระบบงาน Murex ซึงเป็ น
ระบบงานหลักของสายบริ หารเงิน
และให้ บริ การโดยกลุ่มซีไอเอ็มบี
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร อีก
ทังมิ
1 ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
ธนาคาร

ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1
ที 11/2557 เมือวันที 25
พฤศจิกายน 2557 (ยกเว้ นกรรมการ
ทีเป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ซึง
งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี 1)
เห็นควรอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
เนืองจากเพือขยายธุรกิจและเพิม
รายได้ จากค่าธรรมเนียมการชําระ
เงิน ในการซื 1อหน่วยลงทุนของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

CIMB Securities (Singapore) Pte.
Ltd. (“CIMBS SG”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย
ทีมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 100% เป็ น CIMB
Securities International Pte. Ltd.และ
CIMB Securities (Thailand) Co.,
Ltd. (“CIMBST”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีมี
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 100% เป็ น CIMB
Securities International Pte. Ltd. ซึง
เป็ นบริ ษัทย่อยทีมีผ้ ูถือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึงเป็ น CIMB Group

ธนาคารได้ เข้ าทําหน้ าทีเป็ นทีปรึกษาทางการเงิน
ร่ วมของ บมจ. คาราบาวกรุ๊ ป (“CBG”) ในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนและนํา
หุ้นสามัญของ CBG เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี CIMBS SG ได้
เข้ าทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้น
สามัญ สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของ CBG
ในต่างประเทศ (“Sole International
Bookrunner”) และCIMBSTได้ เข้ าทําหน้ าทีเป็ น
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายร่ วม สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของ
CBG ภายในประเทศ (“Domestic Joint Lead
Underwriter”)
ธนาคารยังทําหน้ าทีในการประสานงานและให้
การสนับสนุนแก่ CIMBS SG และ CIMBST
ตลอดทังกระบวนการที
1
เกียวข้ องด้ วย อีกทัง1
ธนาคารยังทําหน้ าทีในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน
โดยให้ คําแนะนําด้ านทีปรึกษาแก่บริ ษัท และ
จัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ องส่วนใหญ่
ธนาคารได้ รับค่าธรรมเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี 1
1) รับค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญของ CBG จาก CIMBS SG
จํานวนเงินประมาณ 27.56 ล้ านบาท (ก่อนหัก
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี) และยังไม่รวม
VAT)
2) รับค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับการ
เสนอขายหุ้นสามัญของ CBG จาก CIMBS
จํานวนเงินประมาณ 8.46 ล้ านบาท (ก่อนหัก
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
CPAM ด้ วยบัตรเครดิตของธนาคาร
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของธนาคาร โดยใช้ ราคาตลาดที
เป็ นธรรม และเงือนไขการค้ า
เช่นเดียวกับทีธนาคารทําธุรกรรมกับ
บริ ษัทอืน และธนาคารได้ รับ
ประโยชน์
ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1 ที
11/2557 เมือวันที 25 พฤศจิกายน
2557 (ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว เนืองจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นไปเพือประโยชน์ของ
ธนาคาร ซึงธนาคารไม่สามารถ
ดําเนินการเป็ นผู้จดั การการจัด
จําหน่ายหุ้นสามัญภายในประเทศ
และต่างประเทศเองได้ ธนาคารจึงมี
ความจําเป็ นต้ องร่ วมมือกับ CIMBS
SG และ CIMBST ในการดําเนินการ
ดังกล่าว เพือให้ บริ การแก่ CBG และ
เป็ นการสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียม
ให้ แก่ธนาคารเพิมเติม รวมถึงเป็ นการ
ให้ บริ การลูกค้ าแบบครบวงจร ด้ วย
เหตุนี 1 การเข้ าทํารายการดังกล่าวจึงมี
ความสมเหตุสมผล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )
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ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี) และยังไม่รวม VAT)
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ธนาคารเจรจาและดําเนินการให้ ทาง CIMBST
ไทย) จํากัด (“CIMBST”) ซึงเป็ นบริ ษัท ได้ รับการแต่งตังเข้
1 าทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั จําหน่าย
ย่อยทีมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 100% เป็ น CIMB และรับประกันการจําหน่าย (Co-Underwriter)
Securities International Pte. Ltd. ซึง สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน
เป็ นบริ ษัทย่อยทีมีผ้ ูถือหุ้นใหญ่อีกทอด 8 แห่งระหว่างเดือนมกราคม 2557 - พฤศจิกายน
หนึงเป็ น CIMB Group
2557 และคาดว่าจะเข้ าทําหน้ าทีดังกล่าวสําหรับ
การเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทอืนอีกจํานวน 1
แห่งในเดือนธันวาคม 2557 และธนาคารยังทํา
หน้ าทีในการประสานงานและให้ การสนับสนุนแก่
CIMBST ตลอดทังกระบวนการที
1
เกียวข้ องด้ วย
ด้ วยเหตุนี 1 CIMBST เข้ าทํารายการกับธนาคาร
และชําระค่าธรรมเนียมส่วนหนึงที CIMBST ได้ รับ
จากการทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ดังกล่าว ให้ แก่ธนาคารเป็ น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (“Management Fee”)
โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 50.0 ของค่าธรรมเนียมที
CIMBST ได้ รับจากบริ ษัทดังกล่าวภายหลังจากหัก
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี) โดย Management
Fee ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม ซึง
CIMBST จะเป็ นผู้รับผิดชอบ ทังนี
1 1 การแบ่งแยก
รายได้ ระหว่างธนาคารและ CIMBST กําหนดให้
ธนาคารได้ รับ Management Fee ร้ อยละ 50.0
ในขณะที CIMBST ได้ รับรายได้ ร้อยละ 50.0 โดย
CIMBST ซึงจะเป็ นผู้รับผิดชอบชําระ
ภาษีมลู ค่าเพิมดังกล่าวสามารถขอเครดิตคืน
ภาษีมลู ค่าเพิมได้ เนืองจากเป็ นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิมในประเทศไทย
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
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ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1 ที
12/2557 เมือวันที 16 ธันวาคม 2557
(ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการ เนืองจากธนาคารไม่สามารถ
ดําเนินการหน้ าทีดังกล่าวได้ ธนาคาร
จึงมีความจําเป็ นต้ องทํารายการ
ร่ วมกันกับ CIMBST เพือเป็ นการ
สร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมให้ แก่
ธนาคารเพิมเติมประกอบกับเป็ นการ
สร้ างสัมพันธ์เพือโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไปของธนาคารอีกด้ วย ด้ วยเหตุนี 1
การเข้ าทํารายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )
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ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ปกติ และเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“CIMBST”) ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อยทีมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 100% เป็ น CIMB
Securities International Pte. Ltd. ซึง
เป็ นบริ ษัทย่อยทีมีผ้ ูถือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึงเป็ น CIMB Group

ธนาคารมีวตั ถุประสงค์จะขยายการให้ บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านบริ การซีไอเอ็มบี คลิก
อินเตอร์ เน็ตแบงค์กิ 1งของธนาคาร โดยมีแผนเพิม
บริ การด้ านการเงินและการลงทุนเพิมเติมใน
Phase 2B ของโครงการฯ ทีเกียวข้ องกับ CIMBST
โดยเริ มเปิ ดให้ บริ การตังแต่
1 วนั ที 24 มกราคม
2558 เป็ นต้ นไปโดยมีรายละเอียดบริ การดังนี 1
1) บริ การเชือมต่อระบบไปยังระบบซื 1อขาย
หลักทรัพย์ออนไลน์ของ CIMBST
2) แจ้ งความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีซื 1อ ขาย
หลักทรัพย์กบั CIMBST
3) ชําระเงินเข้ าบัญชี CIMBST
รายการดังกล่าวถือเป็ นถือเป็ นธุรกิจปกติ และเป็ น
รายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไป

ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง1 ที
12/2557 เมือวันที 16 ธันวาคม 2557
(ยกเว้ นกรรมการทีเป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ซึงงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี 1) เห็นควรอนุมตั ิ
รายการ เนืองจาก เพือขยายการ
ให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน
บริ การซีไอเอ็มบี คลิก อินเตอร์ เน็ต
แบงค์กิ 1งของธนาคาร ธุรกรรม
ดังกล่าวถือเป็ นธุรกิจปกติของ
ธนาคาร โดยใช้ ราคาตลาดทีเป็ น
ธรรม และเงือนไขทางการค้ า
เช่นเดียวกับทีธนาคารทําธุรกรรมกับ
บริ ษัทอืนๆ และธนาคารได้ รับ
ประโยชน์

- รายการสินเชื%อ เงินฝาก และภาระผูกพัน
ก. ธนาคารมี เงินให้ สินชื อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการทีธนาคารและบริ ษัทย่อ ย หรื อ กรรมการหรื อ ผู้บริ หารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ 1นไป หรื อตําแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตังแต่
1 ร้อยละ 10 ขึ 1นไปของทุนทีชําระแล้ วของกิจการนัน1 ดังนี 1
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )
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หน่วย: ล้ านบาท

รายชือบริ ษัท

บริ ษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปลียนอัตรา
ดอกเบี 1ย
- รับอัตราดอกเบี 1ยคงที
- รับอัตราดอกเบี 1ย
ลอยตัว
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและ
ล่วงหน้ า
- สัญญาซื 1อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี 1ย
- สัญญาซื 1อ
สัญญาสิทธิเลือกซื 1อขาย
เงินตราต่างประเทศ
- ซื 1อสิทธิทีจะซื 1อ
- ขายสิทธิทีจะขาย
ตราสารสิทธิเพือแลกเปลียน
- สัญญาขาย
บริ ษัทย่อย
บจ .เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
เงินให้
เงินฝาก
สินเชือคง
ค้ าง/เงิน
ลงทุนใน
ลูกหนี 1

ภาระ
ผูกพัน

การถือ
หุ้น
(%)

การกู้ยืม

133

-

-

-

32,574

-

-

-

39,408

-

-

-

988
116

-

-

-

-

-

-

14,630

70

-

4,467

มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน

93.71 -

22
24
100

-

ส่วนที 2 หน้ า 117

99.99 นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นายอริ ชยั นุ่มลมุล
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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รายชือบริ ษัท

บจ. ซีที คอลล์

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
เงินให้
เงินฝาก
สินเชือคง
ค้ าง/เงิน
ลงทุนใน
ลูกหนี 1
7
79

บจ. เวิลด์ลีส

-

ภาระ
ผูกพัน

2,669

62

การถือ
หุ้น
(%)

การกู้ยืม

-

-

มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน

99.99 นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นายสุรินทร์ ภควลีธร
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
99.99 นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
นายสุธี ตันธนะ
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

บริ ษัทภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและ
ล่วงหน้ า
- สัญญาซื 1อ

24

-

-

-

-

บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร

-

-

39

-

บุคคลทีเกียวข้ องกัน

-

24

377

-

- นายสุภคั ศิวะรักษ์
นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง
กรรมการ
- -

นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
นายสิทธิไชย มหาคุณ
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ธนาคารจ่ายดอกเบี 1ยสําหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลทีเกียวข้ องกันในอัตราปกติสําหรับผู้ฝากเงินทัวไป
ข. ธนาคารไม่มีบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีมี
สิทธิออกเสียงของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของธนาคาร
- ความเป็ นมาของรายการระหว่ างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันซึงธนาคารมีเงินให้ สินเชือและภาระผูกพันกับกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ 1นไปหรื อ
ตําแหน่งเทียบเท่านัน1 เป็ นการให้ ก้ ูยืมซึงเป็ นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี 1ยทีใช้ เป็ นอัตราดอกเบี 1ยสวัสดิการสําหรับพนักงาน
ของธนาคาร รายการระหว่างกันซึงธนาคารมีเงินให้ สินเชือ ภาระผูกพัน และเงินฝากแก่กิจการทีธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการหรื อ
ผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ 1นไปหรื อตําแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้นรวมกันตังแต่
1 ร้อยละ 10 ขึ 1นไปของทุนทีชําระแล้ วของ
กิจการ บางส่วนเป็ นเงินกู้ทีโอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร บางส่วนมาจากการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนีข1 องลูกหนีแ1 ละ
บางส่วนเป็ นเงินให้ สินเชือใหม่ โดยใช้ อตั ราดอกเบี 1ยตามอัตราตลาดทัวไปและเป็ นเงือนไขปกติของการทําธุรกิจ

ส่วนที 2 หน้ า 118

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

- ขัน1 ตอนการอนุมัติรายการระหว่ างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้ อบังคับของธนาคาร การอนุมตั ริ ายการระหว่างกันของธนาคารจะต้ องผ่านขันตอนในการพิ
1
จารณาอนุมตั ิตามนโยบาย ระเบียบ
ปฏิ บัติ ข องธนาคาร รวมทัง1 ต้ อ งผ่ า นการวิ เ คราะห์ แ ละการให้ ค วามเห็ น ชอบของคณะกรรมการที มี อํ า นาจหน้ าที ที เกี ยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการทีมีส่วนได้ เสียในเรื องนัน1 ๆ จะไม่เข้ าร่ วมพิจารณา
อนุมตั ใิ นเรื องดังกล่าว
- แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็ นรายการซึงเป็ นการดําเนินธุรกิจทัวไป โดยทุกรายการได้ ดําเนินการตามขันตอนและวิ
1
ธี
ปฏิบตั ิในการอนุมัติตามทีกํ าหนด และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข องหน่วยงานกํ ากับดูแลทีเกียวข้ อง มี ความเป็ นไปได้ ว่าการทํา
รายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึน1 ตามการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึงธนาคารได้ มีการกําหนดขันตอนและวิ
1
ธีปฏิบตั ิใน
การอนุมตั แิ ละทบทวนรายการอย่างชัดเจนไว้ แล้ ว
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ส่ วนที
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
สรุ ปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.
2555 ผลการดําเนินงานและอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สิน7 สุด
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

8 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2
ดอกเบี 2ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื/อหนี 2สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื/อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 2

3,987,736,777
6,453,199,978
10,803,916,302
55,253,273,115
1,324,920,707

3,324,656,939
33,509,102,456
9,100,647,662
53,324,961,980
1,335,443,948

3,130,139,363
10,094,174,784
2,474,146,798
40,323,332,324
1,033,147,979

188,334,023,282
459,212,620
188,793,235,902
(163,150,115)
(5,447,517,156)
(68,351,237)

168,952,844,988
462,586,736
169,415,431,724
(255,170,649)
(4,913,545,914)
(33,422,083)

136,705,713,235
375,369,578
137,081,082,813
(2,786,485)
(3,085,180,004)
(15,823,467)

รวมเงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับสุทธิ

183,114,217,394

164,213,293,078

133,977,292,857

ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

68,889,332
1,582,424,466
3,002,336,396
355,963,642
730,902,722

57,650,960
1,597,877,173
3,264,147,293
337,319,600
917,960,906

35,752,402
1,527,459,397
3,492,719,658
422,091,055
779,357,137

ลูกหนี 2บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย

3,572,457,936

3,572,457,936

2,354,020,580

สินทรัพย์อื/นสุทธิ

3,196,065,790

3,806,401,726

1,404,654,619

273,446,304,557

278,361,921,657

201,048,288,953

รวมสินทรั พย์
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
หนีส7 ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส7 ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี 2สินจ่ายคืนเมื/อทวงถาม
หนี 2สินทางการเงินที/กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี 2สินตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
ตราสารหนี 2ที/ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี 2สิน
หนี 2สินอื/น
รวมหนีส7 ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที/ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื/นของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส7 ินและส่ วนของเจ้ าของ

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

184,105,739,854
18,230,366,777
344,291,120
7,693,132,792
10,396,602,437
24,512,208,453
68,889,332
1,311,935,645
4,556,103,564
251,219,269,974

152,272,534,436
44,241,461,855
504,867,176
5,856,747,052
9,651,786,057
37,706,592,055
57,650,960
1,373,071,393
5,281,074,920
256,945,785,904

135,284,578,984
10,359,672,672
345,429,219
1,535,308,447
2,002,403,000
26,226,572,329
35,752,402
1,407,123,231
3,485,104,788
180,681,945,072

13,052,747,804

13,052,747,804

10,542,439,013
3,867,738,430
986,868,234

10,542,439,013
3,867,738,430
926,055,341

10,542,439,013
3,867,738,430
1,088,776,857

341,300,000
6,488,688,906
22,227,034,583

272,000,000
5,807,902,969
21,416,135,753

187,500,000
4,679,889,581
20,366,343,881

273,446,304,557

278,361,921,657

201,048,288,953

10,542,439,013
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ ดอกเบี 2ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 2ย

สําหรั บปี สิน7 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
12,460,684,461
11,028,059,321
9,171,803,562
(6,028,333,772)
(5,794,877,075)
(4,919,385,099)

รายได้ ดอกเบีย7 สุทธิ

6,432,350,689

5,233,182,246

4,252,418,463

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ

1,236,361,987

1,159,974,191

899,847,124

ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ

(296,494,840)

(220,024,731)

(209,452,514)

939,867,147

939,949,460

690,394,610

1,804,875,080

714,313,846

487,960,028

(1,093,726,426)

(100,799,433)

876,526

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย

329,535,536

316,916,689

125,701,932

-

1,100,714,818

1,344,454,913

รายได้ จากการดําเนินงานอื/นๆ

186,960,038

297,211,835

269,018,816

8,599,862,064

8,501,489,461

7,170,825,288

3,249,134,056

2,656,753,727

2,300,287,106

8,804,000

8,400,000

8,692,000

1,268,595,392

1,202,692,791

1,215,792,339

ค่าภาษี อากร

393,443,378

269,917,968

353,047,358

อื/นๆ

789,876,300

812,035,636

655,041,795

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ

5,709,853,126

4,949,800,122

4,532,860,598

หนี 2สูญ หนี 2สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

1,702,567,406

2,367,200,000

1,137,656,013

กําไรจากการดําเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

1,187,441,532

1,184,489,339

1,500,308,677

(245,916,503)

97,923,390

(311,983,466)

941,525,029

1,282,412,729

1,188,325,211

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื/อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี 2สินทางการเงิน
ที/กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยเกี/ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกี/ยวกับอาคารสถานทีแ/ ละอุปกรณ์

กําไรสุทธิสาํ หรั บปี
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(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)

สําหรั บปี สิน7 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
การเปลี/ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(24,262,109)

(35,525,049)

(54,830,081)

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย

240,733,492

(167,876,846)

83,714,939

7,337,610

-

-

(149,627,279)

-

-

(13,368,821)

40,680,379

(5,776,971)

60,812,893

(162,721,516)

23,107,887

1,002,337,922

1,119,691,213

1,211,433,098

941,525,029

1,282,412,729

1,188,325,211

-

-

-

941,525,029

1,282,412,729

1,188,325,211

1,002,337,922

1,119,691,213

1,211,433,098

-

-

-

1,002,337,922

1,119,691,213

1,211,433,098

0.04

0.06

0.07

21,084,878,025

21,084,878,025

18,231,330,003

กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้องกันความเสี/ยงในกระแสเงินสด
ภาษี เงินได้ เกี/ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื/น
รวม กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
การแบ่ งปั นกําไรสุทธิ
ส่วนที/เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที/เป็ นของส่วนได้ เสียที/ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที/เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที/เป็ นของส่วนได้ เสียที/ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นสําหรั บกําไรส่ วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขันพื
2 2นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที/ถวั เฉลี/ยถ่วงนํ 2าหนัก (หุ้น)
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ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินของธนาคาร
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
2 น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของ (%)
อัตราดอกเบี 2ยรับ(1) (%)
อัตราดอกเบี 2ยจ่าย(2) (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี 2ย(3) (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี 2ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี 2สินต่อส่วนของเจ้ าของ (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม(I) (%)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (Modified LD Ratio)(5) (%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี 2สินรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี/ยง(6) (%)
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรั พย์
อัตราส่วนค่าเผื/อหนี 2สงสัยจะสูญต่อสินเชื/อรวมและ
ดอกเบี 2ยค้ างรับ (%)
อัตราส่วนหนี 2สูญต่อสินเชื/อรวมและดอกเบี 2ยค้ างรับ (%)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื/อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื/อรวม(7) (%)
อัตราส่วนดอกเบี 2ยค้ างรับต่อสินเชื/อรวมและ
ดอกเบี 2ยค้ างรับ (%)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

2557

2556

2555

53.8
16.7
4.3
6.9
2.8
4.1
3.5

50.7
12.8
6.1
7.0
3.1
3.9
4.1

49.1
25.3
7.1
7.2
3.2
4.0
4.0

66.4
2.8
0.4
0.03

58.2
2.6
0.6
0.04

63.2
2.7
0.7
0.04

11.3
90.1
89.2
73.3
15.0

12.0
88.6
89.2
59.3
14.1

8.9
84.5
89.1
74.9
16.2

2.9
0.7
3.0

2.9
0.4
2.3

2.3
0.4
2.6

0.2

0.3

0.3

หมายเหตุ :
(U) อัตราดอกเบี 2ยรับ = รายได้ ดอกเบี 2ย / (เงินให้ สนิ เชื/อเฉลี/ย+รายการระหว่างธนาคารที/มีดอกเบี 2ยเฉลี/ย)
(2) อัตราดอกเบี 2ยจ่าย = ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 2ย / (เงินฝากเฉลี/ย+เงินกู้ยืมเฉลี/ย+หนี 2สินจ่ายคืนเมื/อทวงถามเฉลี/ย+รายการระหว่างธนาคารที/มีดอกเบี 2ยเฉลี/ย)
(Y) ส่วนต่างอัตราดอกเบี 2ย = อัตราดอกเบี 2ยรับ-อัตราดอกเบี 2ยจ่าย
(4) อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม = เงินให้ สนิ เชื/อ / (เงินฝาก+หนี 2สินจ่ายเมื/อทวงถาม+เงินกู้ยืม)
(5) อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (modified LD ratio) = (เงินให้ สนิ เชื/อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี+เงินให้ สนิ เชื/อซึง/ คํ 2าประกันโดยธนาคารอื/น+เงินให้
สินเชื/อแก่สถาบันการเงิน) / (เงินฝาก+ตัว^ แลกเงิน+หุ้นกู้+ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท)
(6) เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี/ยงตังแต่
2 ปี `aab คํานวณตามหลักเกณฑ์ Basel III
(7) อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชื/อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื/อรวม คํานวณตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที/ 3 หน้ า 124

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

สรุ ปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ.
2556 และ พ.ศ. 2555 ผลการดําเนินงานและอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย สําหรับปี สิน7 สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2
ดอกเบี 2ยค้ างรับ
รวมเงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื/อหนี 2สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื/อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 2
รวมเงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี 2บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
สินทรัพย์อื/นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

3,989,621,938
6,522,689,913
10,803,916,302
55,253,273,115
-

3,328,748,596
33,555,652,005
9,100,647,662
53,324,961,980
10,523,242

3,132,947,660
10,127,546,195
2,474,146,798
40,323,332,324
153,912,645

194,610,261,270 175,844,355,534 142,153,766,214
455,304,547
453,532,902
369,951,501
195,065,565,817 176,297,888,436 142,523,717,715
(4,642,328,361) (4,757,282,848) (3,307,156,919)
(5,979,008,801) (5,263,612,956) (3,396,411,721)
(68,351,237)
(33,422,083)
(15,823,467)
184,375,877,418 166,243,570,549 135,804,325,608
68,889,332
57,650,960
35,752,402
1,826,291,636
1,706,018,723
1,575,564,704
3,071,759,407
3,349,094,004
3,568,232,948
361,802,153
343,053,368
427,876,223
932,252,708
1,048,636,577
875,959,481
3,572,457,936
3,365,142,396

3,572,457,936
4,020,544,901

2,354,020,580
1,538,414,867

274,143,974,254 279,661,560,503 202,392,032,435

ส่วนที/ 3 หน้ า 125

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

หนีส7 ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส7 ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี 2สินจ่ายคืนเมื/อทวงถาม
หนี 2สินทางการเงินที/กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี 2สินตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
ตราสารหนี 2ที/ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี 2สิน
หนี 2สินอื/น
รวมหนีส7 ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้นน มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที/ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื/นของส่วนของเจ้ าของ
ส่วนเกินจากการเปลี/ยนแปลงส่วนได้ เสียของธนาคารในบริ ษัท
ย่อกํยาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส7 ินและส่ วนของเจ้ าของ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

183,894,650,541 152,132,672,386 135,133,586,231
18,304,766,777 44,866,261,855 11,309,672,672
344,291,120
504,867,176
345,429,219
7,693,132,792
5,856,747,052
1,535,308,447
10,396,602,437
9,651,786,057
2,002,403,000
24,512,208,453 37,706,592,055 26,226,572,329
68,889,332
57,650,960
35,752,402
1,349,021,686
1,401,820,542
1,429,732,358
4,892,161,996
5,653,090,246
3,800,989,809
251,455,725,134 257,831,488,329 181,819,446,467

10,542,439,013
13,052,747,804

13,052,747,804

10,542,439,013
3,867,738,430
986,868,234
(42,753,751)

10,542,439,013
3,867,738,430
926,055,341
(42,753,751)

10,542,439,013
3,867,738,430
1,088,776,857
(42,753,751)

341,300,000
6,992,657,194

272,000,000
6,264,593,141

187,500,000
4,928,885,419

22,688,249,120

21,830,072,174

20,572,585,968

274,143,974,254 279,661,560,503 202,392,032,435
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)

รายได้ ดอกเบี 2ย

สําหรั บปี สิน7 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
13,927,429,582
12,376,299,267
10,168,159,353

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 2ย

(6,038,723,192)

(5,851,629,502)

(4,961,478,452)

รายได้ ดอกเบีย7 สุทธิ

7,888,706,390

6,524,669,765

5,206,680,901

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ

1,547,716,018

1,397,769,012

1,010,746,092

ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ

(208,850,553)

(139,518,172)

(145,308,599)

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

1,338,865,465

1,258,250,840

865,437,493

1,804,875,080

714,313,846

487,960,028

(1,093,726,426)

(100,799,433)

876,526

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย

329,535,536

421,231,316

153,085,659

-

1,100,714,818

1,344,454,913

รายได้ จากการดําเนินงานอื/นๆ

237,961,382

327,606,151

269,653,376

10,506,217,427

10,245,987,303

8,328,148,896

3,742,090,542

3,105,205,377

2,685,780,132

9,260,000

9,096,000

9,328,000

1,399,493,378

1,336,198,325

1,341,235,702

408,517,126

286,465,170

364,875,817

1,581,197,029

1,358,077,429

923,629,654

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ

7,140,558,075

6,095,042,301

5,324,849,305

หนี 2สูญ หนี 2สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

2,129,643,339

2,743,502,820

1,389,215,085

กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนืองก่ อนภาษีเงินได้

1,236,016,013

1,407,442,182

1,614,084,506

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(247,212,868)

82,664,881

(353,276,113)

988,803,145

1,490,107,063

1,260,808,393

-

-

54,148,490

988,803,145

1,490,107,063

1,314,956,883

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื/อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ

(ขาดทุน) กําไรสุทธิจากหนี 2สินทางการเงิน
ที/กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
ค่าใช้ จา่ ยเกี/ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จา่ ยเกี/ยวกับอาคารสถานทีแ/ ละอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
อื/นๆ

กําไรจากการดําเนินงานต่ อเนือง
กําไรจากการดําเนินงานที/ยกเลิกหลังภาษี
กําไรสุทธิสาํ หรั บปี
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)

สําหรั บปี สิน7 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
การเปลี/ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(24,262,109)

(35,525,049)

(54,830,081)

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื/อขาย

240,733,492
7,337,610

(167,876,846)
-

83,714,939
-

(149,627,279)

-

-

ภาษี เงินได้ เกี/ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื/น

(13,368,821)

40,680,379

(5,776,971)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนจากการดําเนินงานต่ อเนือง
กําไรเบ็ดเสร็ จอื/นของกลุม่ สินทรัพย์ที/ยกเลิก
การดําเนินงานจัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื/อขาย

60,812,893

(162,721,516)

23,107,887

-

-

563,399

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน

60,812,893

(162,721,516)

23,671,286

1,049,616,038

1,327,385,547

1,338,628,169

988,803,145

1,490,107,063

1,306,083,191

-

-

8,873,692

988,803,145

1,490,107,063

1,314,956,883

1,049,616,038

1,327,385,547

1,329,754,477

-

-

8,873,692

1,049,616,038

1,327,385,547

1,338,628,169

0.05

0.07

0.07

21,084,878,025

21,084,878,025

18,231,330,003

กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้องกันความเสี/ยงในกระแสเงินสด

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
การแบ่ งปั นกําไรสุทธิ
ส่วนที/เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที/เป็ นของส่วนได้ เสียที/ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที/เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที/เป็ นของส่วนได้ เสียที/ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นสําหรั บกําไรส่ วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขันพื
2 2นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที/ถวั เฉลี/ยถ่วงนํ 2าหนัก (หุ้น)

ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินของกลุ่มธนาคาร

FGGH

FGGI

2555

อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี 2ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลี/ย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (Modified LD Ratio) (%)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื/อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื/อรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี/ยง (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
2 / 1 (%)

3.4
4.4
0.4
68.0
90.1
3.3
15.2
10.1

3.2
7.0
0.7
59.5
90.3
2.5
14.2
10.0

3.2
7.7
0.7
63.9
90.0
2.8
16.3
10.3
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14.

การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวม

1.

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปี สิ 2นสุดวันที/ 31 ธันวาคม 2557 มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ จํานวน
1,236.0 ล้ านบาท และกําไรสุทธิจํานวน 988.8 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.2 และร้ อยละ 33.6 ตามลําดับ เมื/อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2556 ธนาคารมีรายการพิเศษที/สาํ คัญ คือ ส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย (บสท.) กําไรจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อยแห่งหนึง/ ของธนาคาร กําไรจากการ
ไถ่ถอนกองทุนรวมวายุภกั ษ์ 1 เงินปั นผลจากกองทุนรวมวายุภกั ษ์ 1 และสํารองหนี 2สงสัยจะสูญที/เกิดจากการตังสํ
2 ารอง
พิเศษเพื/อเตรี ยมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ
ในสภาวะการแข่งขันที/รุนแรงในตลาดทังด้
2 านเงินฝากและเงินให้ สนิ เชื/อ ในปี 2557 กลุม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สามารถดํารงอัตราส่วนรายได้ ดอกเบี 2ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย/ (Net Interest Margin – NIM) ที/ร้อยละ 3.37 เพิ/มขึ 2นร้ อยละ
0.19 เมื/อเทียบกับปี 2556 ที/ร้อยละ 3.18 จากการที/ธนาคารสามารถควบคุมต้ นทุนเงินฝากได้ ดีขึ 2น
วันที/ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้ สนิ เชื/อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี (รวมเงินให้ สนิ เชื/อซึง/ คํ 2าประกันโดยธนาคารอื/น
และเงินให้ สนิ เชื/อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุม่ ธนาคารอยูท่ ี/ 190.8 พันล้ านบาท เพิม/ ขึ 2นร้ อยละ 10.9 เมื/อเทียบกับเงินให้
สินเชื/อ ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัว^ แลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท)
จํานวน 211.7 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นร้ อยละ 11.0 จากสิ 2นปี 2556 ซึง/ มีจํานวน 190.6 พันล้ านบาท ทําให้ อตั ราส่วนสินเชื/อต่อ
เงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุม่ ธนาคารอยูท่ ี/ร้อยละ 90.1 จากร้ อยละ 90.3 ณ วันที/ 31 ธันวาคม
2556
(ก) สรุ ปรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อย
เมื/อเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ 2นสุดวันที/ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายได้ จากการดําเนินงาน
ปี 2557 ของกลุม่ ธนาคารมีจํานวน 10,506.2 ล้ านบาท เพิม/ ขึ 2นจากปี 2556 จํานวน 260.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.5
(แต่หากหักรายการพิเศษแล้ ว รายได้ จากการดําเนินงานจะเพิม/ ขึ 2นจํานวน 1,783.9 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 20.7) การเพิ/มขึ 2น
ดังกล่าวเป็ นผลมาจากการเติบโตของรายได้ ดอกเบี 2ยสุทธิ รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิ กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื/อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ ในขณะที/กําไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ จากการดําเนินงานอื/นลดลง โดยรายได้
ดอกเบี 2ยสุทธิเพิ/มขึ 2นจํานวน 1,364.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.9 ซึง/ เป็ นผลจากการขยายตัวของสินเชื/อและการไถ่ถอนตรา
สารหนี 2ด้ อยสิทธิที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนก่อนกําหนด รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิเพิม/ ขึ 2นจํานวน 80.6 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 6.4 ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมบริ การที/ปรึกษา ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมจาก
การจําหน่ายประกัน ในส่วนของกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื/อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศเพิ/มขึ 2นจํานวน 1,090.6 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 152.7 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมการบริ หารเงิน ในขณะที/กําไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจํานวน 91.7 ล้ าน
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บาท หรื อร้ อยละ 21.8 และรายได้ จากการดําเนินงานอื/นลดลงจํานวน 89.6 ล้ านบาท และร้ อยละ 27.4 เนื/องจากรายการ
พิเศษในปี 2556
(ข)

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 2ยสําหรับปี 2557 มีจํานวนทังสิ
2 2น 6,038.7 ล้ านบาท เพิ/มขึ 2นจากปี ก่อน 187.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
3.2 มีสาเหตุหลักจากปริ มาณเงินฝากที/เพิ/มขึ 2นจากปี 2556 ร้ อยละ 20.9
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี 2557 เพิ/มขึ 2นจํานวน 1,045.5 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 17.2 เป็ นจํานวน 7,140.6
ล้ านบาทจากปี 2556 โดยส่วนหนึง/ เกิดจากค่าใช้ จา่ ยเกี/ยวกับพนักงาน ค่าภาษี อากร และค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื/นๆ
ที/เพิ/มขึ 2นจากการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และระบบเครื อข่ายของธนาคาร อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้
จากการดําเนินงานปี 2557 อยูท่ ี/ร้อยละ 68.0 เพิ/มขึ 2นเมื/อเทียบกับปี 2556 ที/ร้อยละ 59.5 ซึ/งเกิดจากรายการพิเศษปี 2556
แต่หากหักรายการพิเศษแล้ ว อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงานของปี 2556 จะอยูท่ ี/ร้อยละ
72.8
(ค)

กําไรสุทธิ

ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปี สิ 2นสุดวันที/ 31 ธันวาคม 2557 มีกําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 1,236.0
ล้ านบาท และกําไรสุทธิ จํานวน 988.8 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.2 และร้ อยละ 33.6 ตามลําดับ เมื/อเปรี ยบเทียบกับปี
2556 สาเหตุหลักเกิ ดจากในปี 2556 ธนาคารมีรายการพิเศษที/สําคัญ คือ ส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพของ บสท. กําไรจากการชําระบัญชีของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ/งของธนาคาร กําไรจากการไถ่ถอนกองทุนรวมวายุภกั ษ์
1 เงิ น ปั น ผลจากกองทุน รวมวายุภัก ษ์ 1 และสํา รองหนี ส2 งสัย จะสูญที/ เ กิ ด จากการตัง2 สํา รองพิ เ ศษเพื/ อ เตรี ย มรองรั บ
ผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ หากหักรายการพิเศษดังกล่าวแล้ ว กําไรก่อนภาษี เงินได้ ของกลุ่มธนาคารจะเพิ/มขึ 2นจํานวน
237.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 26.5 ในขณะที/กําไรสุทธิจะลดลงจํานวน 92.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.5 เป็ นผลจากการปรับ
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2557 ที/สบื เนื/องมาจากการใช้ ประโยชน์ของผลขาดทุนทางภาษี จากปี 2556
(ง)

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของเจ้ าของ

สําหรับปี 2557 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของร้ อยละ 4.4 เมื/อเทียบกับปี 2556 อยู่ที/ร้อยละ 7.0
ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของของธนาคารอยู่ที/ร้อยละ 4.3 ลดลงร้ อยละ 1.8 จากร้ อยละ 6.1 ในปี
2556
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2.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่ อย

สินทรัพย์
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 274.1 พันล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 5.5
พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.0 ทังนี
2 2สินทรัพย์รวมที/ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์)
ในขณะที/เงินให้ สินเชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ และสินทรัพย์อนุพนั ธ์ ทางการเงินเพิ/มขึ 2น โดยมี
รายละเอียดดังนี 2
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 6.5 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 27.0 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 80.6 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินให้ สินเชื/อตามธุรกรรมซื 2อคืนภาคเอกชน ซึ/งเป็ นผลจากการบริ หารสภาพ
คล่องของธนาคาร
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ จํานวน 10.8 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 1.7 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.7 เป็ นผลจาก
ทําธุรกรรมสัญญาแลกเปลีย/ นอัตราดอกเบี 2ย
เงินลงทุนสุทธิจํานวน 55.3 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 1.9 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.6 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ/มขึ 2น
ในตราสารหนี 2ที/จะถือจนครบกําหนด
เงินให้ สินเชื/อและดอกเบี 2ยค้ างรับสุทธิ จํานวน 184.4 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 18.1 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ
10.9 จากปี 2556 ซึง/ การเติบโตของสินเชื/อส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื/อรายย่อย
คุณภาพของสินทรัพย์
(ก)

เงินให้ ก้ ยู ืมและการกระจุกตัวของเงินให้ ก้ ยู ืม

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธนาคารมีเงิ นให้ สินเชื/อสุทธิ จากรายได้ รอตัดบัญชี จํานวน 190.0 พันล้ านบาท
เพิ/มขึ 2นจํานวน 18.9 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 11.0 เมื/อเทียบกับ ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2556 ซึ/งมีจํานวน 171.1 พันล้ าน
บาท เงินให้ สินเชื/อแบ่งเป็ นการให้ ก้ ูยืมแก่กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ ที/อยู่อาศัย และการสาธารณูปโภค
และบริ การ มีสดั ส่วนรวมร้ อยละ 66.8 ของเงิ นให้ สินเชื/ อรวม ทัง2 นีม2 ีเงิ นให้ ก้ ูยื มแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิ ชย์ จํา นวน 54.8 พัน ล้ านบาท ซึ/งมีสดั ส่วนสูงสุดอยู่ที/ร้อยละ 28.9 สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคารในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที/ดีกับลูกค้ าธุรกิ จขนาดใหญ่ สินเชื/ อเพื/อที/อยู่อาศัยจํ านวน 48.6 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 25.6 และการ
สาธารณูปโภคและบริ การจํานวน 23.3 พันล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ12.3 สินเชื/อที/มีอตั ราการขยายตัวสูงได้ แก่ สินเชื/อเพื/อที/อยู่
อาศัย สินเชื/อส่วนบุคคล และสินเชื/อธุรกิจเช่าซื 2อและลูกหนี 2ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ/งเติบโตร้ อยละ 32.0 ร้ อยละ 14.4
และร้ อยละ 12.7 ตามลําดับ เมื/อเทียบกับสิ 2นปี 2556 เนื/องจากธนาคารมีนโยบายเน้ นสินเชื/อเพื/อรายย่อย
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เงินให้ สินเชือจําแนกกตามประเภทธุรกิจ

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื/อส่วนบุคคล
สินเชื/อเพื/อที/อยู่อาศัย
สินเชื/อธุรกิจเช่าซื 2อและลูกหนี 2
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื/น ๆ
รวมเงินให้ สินเชือสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี

31 ธันวาคม พ.ศ .2557

31 ธันวาคม พ.ศ .2556

ล้ านบาท

สัดส่ วน %

ล้ านบาท

1.8
28.9
9.0
12.3
5.5
25.6

3,322
55,719
15,875
21,538
9,194
36,815

1.9
32.6
9.3
12.6
5.4
21.5

43
(915)
1,228
1,807
1,323
11,788

1.3
(1.6)
7.7
8.4
14.4
32.0

10.0 16,930
6.9 11,694
100.0 171,087

9.9
6.8
100.0

2,145
1,462
18,881

12.7
12.5
11.0

3,365
54,804
17,103
23,345
10,517
48,603
19,075
13,156
189,968

การเปลียนแปลง

สัดส่ วน % ล้ านบาท

สัดส่ วน %

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้ ก้ ูยืมในภาคธุรกิจต่างๆ เพื/อไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึง/ โดยจะครอบคลุมทังกลุ
2 ม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย อีกทังเน้
2 นการให้ ก้ ูยืมแก่ลกู ค้ าใน
ภาคธุรกิ จหรื ออุตสาหกรรมที/มีศกั ยภาพการขยายตัวที/ดีและต่อเนื/อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าขนาดเล็กและรายย่อยที/มี
ศักยภาพดี และกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมการผลิตที/อยูใ่ นภาคเศรษฐกิจสําคัญ
(ข)

การจัดชันสิ
2 นทรัพย์

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้ สนิ เชื/อแก่ลกู หนี 2และดอกเบี 2ยค้ างรับ (ไม่รวมเงินให้ สินเชื/อที/ให้ แก่สถาบันการเงิน)
ของกลุม่ ธนาคารอยูท่ ี/ 190.4 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นร้ อยละ 11.0 เมื/อเทียบกับเงินให้ สินเชื/อ ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2556 โดย
จัด ชัน2 ตามหลัก เกณฑ์ ที/ ป ระกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ประกอบด้ ว ย สิน เชื/ อ จัด ชัน2 ปกติ 176.2 พัน ล้ า นบาท
สินเชื/ อจัดชัน2 กล่าวถึง เป็ นพิ เศษ 7.8 พัน ล้ านบาท และสินเชื/ อ ด้ อยคุณภาพจัดชัน2 ตํ/า กว่ามาตรฐาน จัดชัน2 สงสัย และ
จัดชันสงสั
2 ยจะสูญมีจํานวน 1.8 พันล้ านบาท 1.1 พันล้ านบาท และ 3.5 พันล้ านบาท ตามลําดับ
อัตราส่วนค่าเผื/อหนี 2สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชื/อด้ อยคุณภาพ ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที/ร้อยละ 95.2 ลดลง
จากสิ 2นปี 2556 ซึง/ อยูท่ ี/ร้อยละ 107.8 ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 เงินสํารองของกลุม่ ธนาคารอยู่ที/จํานวน 6.0 พันล้ านบาท
ซึง/ เป็ นสํารองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 2.2 พันล้ านบาท
(ค)

สินเชื/อที/ไม่ก่อให้ เกิดรายได้

สินเชื/อที/ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที/ 6.4 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื/อที/ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อเงินให้ สินเชื/อ
ทังสิ
2 2น (NPL ratio) อยูท่ ี/ร้อยละ 3.3 เพิ/มขึ 2นเมื/อเทียบกับ ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2556 ที/ร้อยละ 2.5 เป็ นผลจากการชะงักตัว
ของภาวะเศรษฐกิจที/มีผลต่อความสามารถในการชําระหนี 2ของลูกค้ าภาคธุรกิจบางรายและลูกค้ ารายย่อย อย่างไรก็ตาม
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื/อ และนโยบายการบริ หารความเสี/ยงที/รัดกุมขึ 2น ตลอดจนได้ มี
แนวทางเพิ/มประสิทธิภาพการติดตามหนี 2 การดําเนินการดูแล และการแก้ ไขลูกหนี 2ที/ถกู ผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด
(ง)

การรับรู้รายได้

ธนาคารรั บรู้ รายได้ ดอกเบีย2 ตามเกณฑ์ คงค้ าง โดยธนาคารจะหยุดรั บรู้ ตามเกณฑ์ นี 2 สําหรั บลูกหนีท2 ี/ค้างชํ าระ
ดอกเบี 2ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที/ครบกําหนดชําระหรื อมีความไม่แน่นอนเกี/ยวกับการชําระหนี 2 โดยจะใช้ เกณฑ์การรับ
ชําระเงินแทน และธนาคารยังได้ บนั ทึกยกเลิกรายได้ สําหรับดอกเบี 2ยจากเงินให้ ก้ ูยืมที/ค้างชําระดังกล่าวที/ธนาคารบันทึก
บัญชีเป็ นรายได้ แล้ วออกจากบัญชีเพื/อให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้ รายได้ ตาม
เกณฑ์คงค้ างได้ ใหม่เมื/อลูกหนี 2ได้ ชําระเงินต้ นและดอกเบี 2ยที/ค้างชําระครบถ้ วนแล้ ว
ธนาคารรับรู้ รายได้ สําหรับลูกหนี 2ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี 2ใหม่ตามเกณฑ์คงค้ างเช่นเดียวกับเงินให้ สินเชื/อที/
กล่าวข้ างต้ น ยกเว้ นหนี 2ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี 2ที/อยูร่ ะหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื/อนไขการปรับโครงสร้ าง
หนี 2ใหม่ ซึ/งจะรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี 2จะปฏิบตั ิตามเงื/อนไขการปรับโครงสร้ างหนี 2ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สามเดือนหรื อสามงวดการชําระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
หนีส7 ิน
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มธนาคารมีหนี 2สินรวมจํานวน 251.5 พันล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 6.4
พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.5 ทังนี
2 2 หนี 2สินรวมที/ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี 2สิน) และ
ตราสารหนี 2ที/ออกและเงินกู้ยืม ในขณะที/เงินรับฝาก หนี 2สินทางการเงินที/กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม และหนี 2สินตรา
สารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพิ/มขึ 2น โดยมีรายละเอียดดังนี 2
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี 2สิน)จํานวน 18.3 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 26.6 พันล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 59.2 เกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื 2อคืนภาคเอกชน ซึง/ เป็ นผลจากการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
ตราสารหนีท2 ี/อ อกและเงิ นกู้ยืม มีจํา นวน 24.5 พัน ล้ า นบาท ลดลงจํ า นวน 13.2 พัน ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 35.0
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสัน2 ตัว^ แลกเงิน และการไถ่ถอนตราสารหนี 2ด้ อยสิทธิ ที/มีลกั ษณะคล้ ายทุนก่อน
กําหนดในระหว่างปี
เงินรับฝากจํานวน 183.9 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 31.8 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.9 ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิ/มขึ 2นของเงินฝากประจํา
หนี 2สินทางการเงินที/กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมจํานวน 7.7 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นจํานวน 1.8 พันล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 31.4 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ/มขึ 2นของตัว^ แลกเงินที/มีอนุพนั ธ์แฝง
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หนีส2 ินตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิ นจํ านวน 10.4 พันล้ านบาท เพิ/มขึน2 จํ านวน 0.7 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.7
การเพิ/มขึ 2นดังกล่าวเป็ นผลจากธุรกรรมสัญญาแลกเปลีย/ นอัตราดอกเบี 2ย
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของ ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 22.7 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นจากปี 2556 จํานวน 0.9 พันล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 3.9 คณะกรรมการธนาคารได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ของธนาคารจํานวน 47.1 ล้ านบาทจาก
กําไรสุทธิรวม 0.9 พันล้ านบาทเป็ นสํารองตามกฎหมาย และส่วนที/เหลือโอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจัดสรรยกไปงวด
หน้ า ทังนี
2 2 มติของคณะกรรมการธนาคารในการจัดสรรกําไรสุทธิดงั กล่าวข้ างต้ นนัน2 เพื/อเสริ มสร้ างระดับเงินกองทุนให้ เพียง
พอที/จะรองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันทังสิ
2 2น 1,552.0 พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2น 644.6
พันล้ านบาท (ร้ อยละ 71.0) จากจํานวน 907.3 พันล้ านบาท ณ สิ 2นปี 2556 การเพิ/มขึ 2นของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็ นผล
จากการเพิ/มขึ 2นของตราสารอนุพนั ธ์ ตามที/ได้ แสดงในตารางด้ านล่าง
(ล้ านบาท)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี/ยนแปลง
%

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
การรั บอาวัลตัLวเงินและการคํา7 ประกันการกู้ยืมเงิน

101

998

(89.9)

ภาระตามตัLวแลกเงินค่ าสินค้ าเข้ าทียังไม่ ครบกําหนด

605

569

6.3

1,679

2,613

(35.7)

1,549,577

903,152

71.6

1,517,454

870,633

74.3

16,961

15,894

6.7

เงินลงทุน

6,766

6,584

2.8

อื/นๆ

8,396

10,041

(16.4)

1,551,962

907,332

71.0

เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน:
ตราสารอนุพันธ์
วงเงินเบิกเกิ นบัญชีที/ลูกค้ ายังไม่ได้ ถอน

รวม

สภาพคล่ อง
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ ธนาคารมีจํานวน 4.0
พันล้ านบาท เพิ/มขึ 2นสุทธิ 660.9 ล้ านบาท เมื/อเทียบงวดเดียวกันปี 2556 รายละเอียดของการเปลีย/ นแปลงมีดงั นี 2
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เงิ นสดสุทธิ ได้ มาจากกิ จกรรมดําเนินงานในปี 2557 มีจํานวน 1,844.4 ล้ านบาท ประกอบด้ วยขาดทุนจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรั พย์และหนี 2สินดําเนินงานเพิ/มขึ 2นจํานวน 5.0 พันล้ านบาท ซึ/งในจํานวนนี 2รวม
กําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ 1.2 พันล้ านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิที/ไม่ใช่เงินสด ซึง/ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ/มขึ 2นของ
ดอกเบี 2ยรับและเงินปั นผลรับ และหนี 2สูญและหนี 2สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพย์ดําเนินงานลดลง 10.5 พันล้ านบาท ส่วน
ใหญ่เกิดจาก การลดลงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์ ) และเงินลงทุนเพื/อค้ า นอกจากนี 2 หนี 2สิน
ดําเนินงานลดลงจํานวน 10.4 พันล้ านบาท เนื/องจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี 2สิน) และเงินกู้ยืมระยะสัน2
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 3.6 พันล้ านบาท ซึ/งส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายสุทธิในการซื 2อตราสาร
หนี 2ที/ถือจนครบกําหนด ในขณะที/มีการเพิ/มขึ 2นของเงินสดรับสุทธิจากการจําหน่ายและไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื/อขาย
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 2.4 พันล้ านบาท ซึง/ ส่วนใหญ่เกิดจากกลุม่ ธนาคารมีเงินสดรับจาก
การออกตัว^ แลกเงินและหุ้นกู้ทมี/ อี นุพนั ธ์แฝง และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในขณะที/มีเงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว
ความสัมพันธ์ ของแหล่ งทีมาของเงินทุนกับแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งที/มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม ในขณะที/แหล่งใช้ ไปของเงินทุนเป็ นเงินให้ สนิ เชื/อ โดย ณ
วันที/ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้ สนิ เชื/อ แบ่งตามระยะเวลาได้ ดงั นี 2
หน่วย: พันล้ านบาท

ระยะเวลา
ทวงถาม
ไม่เกิน 1ปี
เกิน 1ปี
รวม

เงินให้ สินเชือ*
15.8
55.7
118.5
190.0

%
8.3
29.3
62.4
100.0

เงินฝาก*
61.7
113.4
19.1
194.2

%
31.8
58.4
9.8
100.0

เงินกู้ยืม*
1.9
20.4
17.2
39.5

%
4.8
51.6
43.6
100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารมีแหล่งที/มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังนี 2
หน่วย: พันล้ านบาท

ประเภทเงินฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจํา
รวม

2557*
จํานวนเงิน
%
2.8
1.5
58.9
30.3
132.5
68.2
194.2
100.0

2556*
จํานวนเงิน
2.4
49.2
104.1
155.7

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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%
1.5
31.6
66.9
100.0

2555*
จํานวนเงิน
%
2.2
1.5
43.2
30.9
94.8
67.6
140.2
100.0
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อันดับความน่ าเชือถือ
อันดับความน่าเชื/อถือของธนาคารซึง/ จัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื/อถือ มีรายละเอียดดังนี 2
25 มีนาคม 2557
Fitch Ratings
สกุลเงินตราต่างประเทศ
อันดับเครดิตสากลระยะยาว
BBB
อันดับเครดิตสากลระยะสัน2
F3
อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability)
bbอันดับเครดิตสนับสนุน
2
อันดับความน่าเชื/อถือภายในประเทศ
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตในประเทศระยะสัน2
ตราสารหนี 2ระยะสัน2 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
ตราสารหนี 2ด้ อยสิทธิที/นบั เป็ นกองทุนชันที
2 / 2 (Upper Tier 2)
ตราสารหนี 2ด้ อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (Lower Tier 2)
แนวโน้ มอันดับเครดิต
อันดับเครดิตสากลระยะยาว
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว

AA- (tha)
F1+ (tha)
F1+ (tha)
A (tha)
A+ (tha)

มีเสถียรภาพ
มีเสถียรภาพ
2 มิถนุ ายน 2557

Moody’s Investors Service
อันดับความน่าเชื/อถือเครดิต - สกุลเงินตราต่างประเทศ (ระยะยาว/ระยะสัน)
2
อันดับความน่าเชื/อถือเครดิต - สกุลเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสัน)
2
อันดับความน่าเชื/อถือเงินฝาก – สกุลเงินตราต่างประเทศ (ระยะยาว/ระยะสัน)
2
อันดับความน่าเชื/อถือเงินฝาก - สกุลเงินในประเทศ (ระยะยาว/ระยะสัน)
2
อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

Baa2/P-2
Baa2/P-2
Baa2/P-2
Baa2/P-2
D
5 มิถนุ ายน 2557

RAM Ratings
อันดับความน่าเชื/อถือของสถาบันการเงิน
ตราสารหนี 2ด้ อยสิทธิที/นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
2 /2

AA2/มีสถียรภาพ/P1
AA3/มีเสถียรภาพ

ส่วนที/ 3 หน้ า 136

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

อัตราส่ วนทางการเงิน
การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสนิ ทรัพย์สงู กว่าหนี 2สินโดยเป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นจํานวน 22.2 พันล้ านบาท
ธนาคารมีเงินกองทุน 31.7 พันล้ านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี/ยง (BIS Ratio) ร้ อยละ 15.0 ซึ/งสูงกว่าเกณฑ์ที/
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี/ยงสําหรับกลุม่ ธนาคารอยู่ที/ร้อยละ 15.2
โดยมีเงินกองทุน 31.8 พันล้ านบาท
การดํารงอัตราส่ วนสินทรัพย์ สภาพคล่ อง
ธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้ กํ า หนดเกณฑ์ ใ นการดํ า รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่อ งของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ม่ ตํ/ า กว่ า
ร้ อยละ b ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมต่างประเทศระยะเวลาตํ/ากว่า U ปี
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 57.0 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื/อต่อเงินฝาก
(Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยูท่ ี/ร้อยละ 89.2 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ
ร้ อยละ 20.8 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากรวมเท่ากับร้ อยละ 30.9 ซึง/ เพียงพอตามเกณฑ์ที/กฎหมายกําหนด
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
การซื 2อหุ้นเพื/อเพิ/มสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
เมื/อวันที/ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ธนาคารได้ ชําระเงินเพิ/มทุนในบริ ษัท เวิลด์ลีส จํากัด จํานวน 50 ล้ านบาท และ
เมื/อวันที/ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัดได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ/มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
การเพิ/มทุนจดทะเบียน บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
เมื/อวันที/ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ที/ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง2 ที/ 7/2556 ได้ มีมติอนุมตั ิเพิ/มทุนจดทะเบียน
บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด ซึ/งเป็ นบริ ษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,500 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน
3,500 ล้ านบาท บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ/มทุนร้ อยละ 25 ของเงินเพิ/มทุน โดยธนาคารได้ ชําระ
เงินเพิ/มทุน จํานวน 500 ล้ านบาท เมื/อวันที/ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทังนี
2 2 เมื/อวันที/ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริ ษัทได้
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ/มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
บริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) จ่ายคืนทุน
เมื/อวันที/ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 ที/ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) มีมติให้ จ่ายคืนทุน
แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.2321 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,076,976,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 250 ล้ านบาท ส่วนของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ซึง/ ถือหุ้น 1,067,229,773 หุ้น ได้ รับคืนทุนรวมเป็ นเงิน 248 ล้ านบาท
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เมื/อวันที/ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) มีมติให้
จ่ายคืนทุนงวดสุดท้ ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0211 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,076,976,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน 22.74
ล้ านบาท ส่วนของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ/งถือหุ้น 1,067,229,773 หุ้น ได้ รับคืนทุนรวมเป็ นเงิน 22.54
ล้ านบาท
ทังนี
2 2 บริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ยังคงอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
การแต่ งตัง7 ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่ าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที/พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพื/อการแต่งตัง2
เป็ นผู้สอบบัญชี ธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื/อ
พิจารณาเสนอขออนุมตั ิจากที/ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี รายชื/อของผู้สอบบัญชีภายนอกที/จะนําเสนอต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่ าสอบบัญชี
สําหรับปี สิ 2นสุดวันที/ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีภายนอกดังนี 2
(1)

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุ่มธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 12.1 ล้ านบาท โดยมีค่าใช้ จ่ายอื/นๆที/เกี/ ยวข้ อง ได้ แก่
ค่าเดินทางและค่าถ่ายเอกสาร
(2)

ค่ าตอบแทนอืน (Non-audit Fee)

กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอื/นจากสํานักงานสอบบัญชีที/ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด และไม่ได้ รับบริ การอื/นจากบุคคลหรื อ
กิจการที/เกี/ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
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ส่ วนที 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี %แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าว
ถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี % บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีดี เพือให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริ
%
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
%
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว ทังนี
% %
บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
แล้ ว ซึงครอบคลุมถึงข้ อ บกพร่ องและการเปลี ยนแปลงทีสํ าคัญ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง% การกระทําทีมิชอบทีอาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี %เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
%
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายฐาภพ คลีสุวรรณ เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี %ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารหน้ าใดไม่มีลายมือ
ชือของ นายฐาภพ คลีสุวรรณ กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชือ

ตําแหน่ง

1. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

กรรมการ

2. นายสุภคั ศิวะรักษ์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ชือ
ผู้รับมอบอํานาจ

นายฐาภพ คลีสุวรรณ

ตําแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการของธนาคาร
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการของธนาคาร ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2558
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง*
อายุ 63 ปี
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 5 พฤศจิกายน 2551
*ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 29 กันยายน
2557 มีมติแต่งตัง5 ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
รองประธานกรรมการ เป็ นประธานกรรมการแทน
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Fellow of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
- Member of the Malaysian Institute of
Accountants
ประวัตกิ ารอบรม
- 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 มิถนุ ายน
2557)
- 2015 Risk Posture Workshop with Group BRC
& 3FIs BRC (24 กรกฎาคม 2557)
- Culture Building Initiative Executive Offsite
(27-28 ตุลาคม 2557)
- CIMB Group Annual Management
Summit (28-29 พฤศจิกายน 2557)
- Anti-Money Laundering & Anti-Terrorism
Financing Update for Director (17 ธันวาคม
2557)
- International Advisory Panel (17 มกราคม 2558)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2549 Non-Executive Director
CIMB Group Holdings Bhd
ก.พ. 2558
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6 พ.ย. 2555 ปั จจุบนั
2549 ก.พ. 2558
2548 - ปั จจุบนั

Director

Yu Cai Foundation

Adviser

CIMB Investment Bank Berhad

Chairman

Tanjong PLC.

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2548 - 2557
2542 - 2549
2536 - 2542

Director
Executive Director
Chief Executive Officer
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Berhad
CIMB Investment Bank Berhad
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ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
อายุ 68 ปี
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 24 กันยายน 2552
*ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 25 กุมภาพันธ์
2558 มีมติแต่งตังนายสุ
5
คนธ์ กาญจนหัตถกิจ เป็ นรอง
ประธานกรรมการอีกตําแหน่งหนึง
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic
and State University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic
and State University, U.S.A.
ประวัตกิ ารอบรม
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่ นที 30/2553 (ปี wxxy)
- Director Certification Program (DCP)
(ปี 2550)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เวิลด์ คอร์ ปอเรชัน
2555 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ. ศรี สวัสดิz พาวเวอร์ {|}|
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 - ปั จจุบนั กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - 2557
กรรมการอิสระ
2549 - 2557
ทีปรึกษาคณะบริ หาร
2550 - 2552
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสียง
2549 - 2551
กรรมการในคณะกรรมการ ,ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ส.ค. 2549 กรรมการ
ต.ค. 2549
2548 - 2551
กรรมการในคณะอนุกรรมการกลันกรอง
มาตรฐานการสอบบัญชี
2546 - 2550
กรรมการตรวจสอบ
2546 - 2549
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2541 - 2549
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
คุณวุฒิทางการศึกษา
AB Bryn Mawr College, PA U.S.A.
ประวัตกิ ารอบรม

บจ. สแกนอินเตอร์
บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิง (ประเทศไทย)
บลจ. ทหารไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บมจ. กสท โทรคมนาคม
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ราชกรี ฑาสโมสร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บจ. ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
Independent Director
PTT Global Chemical PCL
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ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตังกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 25 เมษายน 2550
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง4. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
วันทีได้ รับแต่งตัง5 วันที 20 มกราคม 2552
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - ปั จจุบนั Independent , Non-Executive Director
CIMB Group Holdings Berhad
ปั จจุบนั
Director
Asia Capital Advisory PTE Ltd
ปั จจุบนั
Senior Adviser
TPG Capital Asia
ปั จจุบนั
Director
Lien Centre for Social Innovation Singapore
Management University
ปั จจุบนั
Director
TE Healthcare Asia Partners Pte Ltd
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

- 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

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ

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

ช่ วงเวลา

ประวัตกิ ารอบรม
- 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

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2553 Chairman, Chairman of Risk Committee, CIMB Bank PLC, Cambodia
ปั จจุบนั
Member of Audit Committee
ก.ย. 2553 Independent Director, Chairman of
Dragon Group International Limited (DGI), Singapore
ปั จจุบนั
Remuneration Committee, Member of
Audit Committee, Member of Nomination
Committee
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

5. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 11 เมษายน 2557
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

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
(สิงหาคม 2552)

ม.ค. 2554 ม.ค. wxx}

- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- The Wharton Advanced Management
Program, University of Pennsylvania USA.
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.) รุ่ นที
2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program (DCP)
2/2543 Audit Committee Program
(ACP) 27/2552 Successful Formulation and
Execution of Strategy (SFE) 6/2553
สถาบันส่งเสริ มกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน รุ่ นที 2 หลักสูตรการเมืองการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

2548 - 2551

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

Universiti Putra Malaysia (UPM)

The Kingdom of Thailand

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ เเละกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อินทัช โฮลดิ 5งส์
2553 - ปั จจุบนั
ทีปรึกษาประธานกรรมการ
บมจ. ทิพยประกันภัย
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
wxx‡ - ปั จจุบนั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านการเงินและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
กรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์ (กลต.)
ปั จจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการจัดทําบันทึกข้ อตกลง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการบริ หารกองทุน
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้ า
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ปั จจุบนั
กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ป้จจุบนั
กรรมการ
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ปั จจุบนั
กรรมการ
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนัก
บริ หารระดับสูง (ปปร.) รุ่ นที 14/2555 สถาบัน
พระปกเกล้ า
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
(วปส.) รุ่ นที 2/2555 สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรนักบริ หารการยุตธิ รรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่ นที 4/2555,
สํานักงานศาลปกครอง

6. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
อายุ ‡x ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 11 เมษายน 2557
การถือหุ้นในธนาคาร

- Doctor of Engineering Industrial, Lamar
University, U.S.A.
- M.Eng (Industrial Engineering), Lamar
University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเครื องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรม
- Stanford Executive Program, Stanford
University, U.S.A. (ปี wxy‡)

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการกลาง
กรรมการและเลขานุการ
ทีปรึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
wxxy - wxx‡
เลขาธิการ
wxxy - wxx‡
กรรมการ
สิ 5นสุด 2556
ประธานกรรมการ
สิ 5นสุด 2553
กรรมการ
2554- 2556
กรรมการ
สิ 5นสุด ม.ค.
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2553
รองผู้จดั การ สายงานการตลาดและงานบริ การ
2543 - 2552
หลังการซื 5อขายหลักทรัพย์
2549 - 2551
กรรมการผู้จดั การ

มูลนิธิสถาบันปรี ดี พนมยงค์
มูลนิธิศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
บมจ. ไออาร์ พีซี
บมจ. รอยัลพอร์ ซเลน
บมจ. สายการบินนกแอร์
บมจ. ตลาดสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
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บจ. ทีอาร์ ซี กรี น
Sakari Resources Ltd.
PTT FLNG Ltd.
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชน รุ่ นที 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตร DCP 42/2004, FND 9/004, RCC
10/2010 และ NCGC สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

7. นายเคนนี คิม
อายุ 47 ปี
ประธาน Board Risk Committee
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 5 พฤศจิกายน 2551

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

- 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
ประวัตกิ ารอบรม
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

8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
อายุ y‡ ปี
กรรมการ

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ, Massachusetts
Institute of Technology, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต, การบัญชี และ

2557
2551 - 2552
2546 - 2550

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจ
ปิ โตรเลียมขันต้
5 นและก๊ าซธรรมชาติ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจสํารวจ
ผลิตและก๊ าซธรรมชาติ

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ ยี รี ซอร์ สเซส
บมจ. ปตท.
บมจ. ปตท.

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 - ปั จจุบนั

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

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

CIMB Investment Bank Berhad

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตังกรรมการ Board Risk Committee
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที ‡ พฤษภาคม wxx}
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
การเงิน, Macquarie University, ซิดนีย์
ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary (เศรษฐศาสตร์ , สถิต,ิ ภาษาอังกฤษ,
ประวัตศิ าสตร์ ), Aranui High School,
Christchurch, นิวซีแลนด์

ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง9. นายสุภคั ศิวะรักษ์
อายุ x• ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ประธานคณะกรรมการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียง
ประธานคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี 5สิน
ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee
Thailand

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก (เศรษฐศาสตร์ )
University of Pennsylvania, U.S.A.
- ปริ ญญาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
Tufts University, Massachusetts, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ) Georgetown University,
U.S.A.
ประวัตกิ ารอบรม

-

2554 Financial Institutions Governance

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
wxŒ• - ปั จจุบนั กรรมการ
Investments, Khazanah Nasional Berhad, กัวลาลัมเปอร์ ,
มาเลเซีย
Board o f Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta
ปั จจุบนั
กรรมการ
A.S. (Non-Independent Non-Executive Director)
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
เม.ย. wxxw Principal
ต.ค. wxxw
มี.ค. wxŒ| Senior Vice President, Office of the
เม.ย. wxx{
Chairman/CEO
ต.ค. wxŒ• Vice President, Credit Cards Group
มี.ค. wxŒ|
Head
ธ.ค. wxŒ‡ Associate
ก.พ. wxŒ•
เม.ย. wxxŒ นักวิเคราะห์อาวุโส
ธ.ค. wxŒ‡

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), สิงคโปร์
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ ตา
อินโดนีเซีย
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ ตา
อินโดนีเซีย
Boston Consulting Group
FIG Specialist, McKinsey & Company, กัวลาลัมเปอร์ ,
มาเลเซีย

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
wxx}
อนุกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
wxx}
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อสังคม
1 ก.พ. wxx‡ - ประธานกรรมการ
บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร
ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 147

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตังประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียงด้ านเครดิต
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์
ของธนาคาร
ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชือระดับ 2
ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning
Committee
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ
ติดต่อสือสาร
ประธานคณะทํางานบริ หารจัดการหนี 5ทีมีปัญหา
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 17 มีนาคม 2552
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี10. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
อายุ 64 ปี
ทีปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที { สิงหาคม wxxŒ
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

Program (FGP) Class 3/2554
2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร
วตท. รุ่ นที {• มี.ค.-ก.ค. wxxy)
wxx• วิทยาป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ น
wxx•
wxŒ| Directors Certification Program
(DCP)
2548 Directors Accerditation Program
(DAP)
2536 หลักสูตรผู้บริ หารธนาคารและสถาบัน
การเงิน (FINEX IV)

- ประกาศณียบัตรชันสู
5 ง หลักสูตรเสริมสร้ าง
สังคมสันติสขุ สถาบันพระปกเกล้ า
- 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

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
wxxŒ - wxx‡
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
wxx{ - wxxw
กรรมการ
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
wxx{ - wxxw
ประธานกรรมการ
บลจ. ทหารไทย
wxŒ‡ - wxx{
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บริ หาร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2550 - ปั จจุบนั

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ
ประธานฝ่ ายกิจการฮาลาล

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
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คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา
University of Madinah, Saudi Arabia

11. ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อายุ 49 ปี
ทีปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที { สิงหาคม wxxŒ
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

- 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

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2553 - 2554
2551 - 2553

หัวหน้ าคณะ
กรรมการ

2550 - 2554

Associate Professor of Islamic Law

2549 - 2553

หัวหน้ าภาควิชาอิสลามศึกษา

wxŒx-wxxy

กรรมการ

ผู้แทนฮัจย์ไทย
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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 - ปั จจุบนั
2556 -2557
2555 -2557

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองเลขาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2552 –2557

คณะกรรมการทีปรึกษา Shariah
คณะทีปรึกษาและคณะทํางาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

wxx{ - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
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ท่านจุฬาราชมนตรี
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการฮัจญ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตามคําสังแต่งตังของศู
5
นย์อํานวยการบริ หารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
สหกรณ์บีนา จํากัด
ท่านจุฬาราชมนตรี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2548 –ปั จจุบนั

อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม

2558–ปั จจุบนั

ทีปรึกษาผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2553 - 2554
คณะกรรมการ
2552 - 2553
25 51- 2553
2550 - 2554
2554 - 2556

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง12. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์/1
อายุ 64 ปี
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที { มกราคม wxx•
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท (เศรษฐศาสตร์ ) State
University of New York at Binghamton,
U.S.A.
- ปริ ญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ )Central
Missouri State University U.S.A.

คณะทํางานศึกษารู ปแบบและวิธีการ
ดําเนินงาน (Model)
คณะทํางานพัฒนาการใช้ กฎหมายอิสลามใน
พื 5นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินกิจการ
กองทุนซะกาต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนสถาบันการเงินชุมชนใน
ระบบอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม
ตามคําสังคณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงาน
กระบวนการยุตธิ รรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามคําสังสํานักนายกรัฐมนตรี
ในคณะกรรมการเขตพื 5นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธ.ค. wxx} –
กรรมการ
บบส. สาทร
ปั จจุบนั
ก.พ. 2557ประธานกรรมการ
บจ. ซีที คอลล์
ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

13. นางปนุท ณ เชียงใหม่
อายุ x• ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสียง
วันทีได้ รับแต่งตัง5 วันที 1 กรกฎาคม 2552

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง14. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
อายุ xw ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายกลยุทธ์และการเงิน
วันทีได้ รับแต่งตัง5 วันที 3 ธันวาคม 2552
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

- Master of Science Business (Marketing),
University of Wisconsin- Madison
- Master of Business Administration
(Finance & Management), University of
Wisconsin-Madison
- ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต (จิตวิทยา
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยา
ประวัตกิ ารอบรม
Financial Institutions Governance Program
(FGP) Class 3/2554
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท (สาขา Information Systems)
Golden Gate, University, San Francisco, CA,
U.S.A.
- ปริ ญญาโท (สาขาการเงิน) University of
Pittsburgh, Pittsburgh, PA, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่ วม
เอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ นที 24 จากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจําปี 2554
- หลักสูตรกรรมการสถาบันการเงิน (FGP) Class

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - 2553
ประธานกรรมการ
บจ. เวิลด์ลีส
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2555 ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ส.ค. 2553 กรรมการ (มีอํานาจลงนาม)
พ.ค. 2557
2547 - 2552
ผู้จดั การสายข้ อมูลการบริ หารและวางแผน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 151

บจ. เวิลด์ลีส

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

3/2554, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD
- หลักสูตรกรรมการบริ ษัท (DCP) 131/2553, สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CFO Becoming a Strategic Partner, University
of Pennsylvania, USA
- Senior Finance Management Program,
Executive Development International, UK
- วุฒบิ ตั รการเข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการ
ฝึ กอบรมพิเศษเกียวกับคอมพิวเตอร์ วิชา System
Analysis คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง15. ม.ล.ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์
อายุ Œ‡ ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารธุรกรรม
การเงิน
วันทีได้ รับแต่งตัง5 1 สิงหาคม 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- MBA (International Business
Management & Marketing) Oregon State
University, Oregon, U.S.A.
- B.A. (International Finance/Banking)
Oregon State University, Oregon, U.S.A.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
พ.ย. 2552 มิ.ย. 2553
พ.ย. 2548 ต.ค. 2552

Director - Regional Sales, Cash Management
Corporate
Head, Global Transaction Banking
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

Deutsche Bank AG, Asia-Pacific Head
Office, Singapore
Deutsche Bank AG, Bangkok

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง16. นายศีลวัต สันติวิสฎั ฐ์
อายุ x{ ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
วันทีได้ รับแต่งตัง5 วันที 1 กันยายน wxxx
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. wxx}
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

17. นายพรชัย ปั ทมินทร
อายุ Œw

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท (สาขาบริ หารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท (สาขาวิศวกรรมเคมี)
The University of Texas at Austin, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- Banc Assurance Straight Through
processing in Malaysia bP จัดโดย May Bank,
Ageas Insurance
- Leadership Greatnessจัดโดย PacRim Group
- Executive Program for Senior
Management 2008 จัดโดย The Fiscal Policy
Research Institute Foundation
- Building The Leadership Team
for Outstanding for John C.Maxwell /
Strategic Management for Service
Industries จัดโดย SASIN
- On 21st Century Marketing by Philip Kotler
จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- Lafferty Retail Finance Asia-Pacific 2004
- Cash and Treasury Management in Asia
Pacific Region 2001,2002 จัดโดย
EuroFinance
- ปริ ญญาตรี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2 พ.ค. 2557 - กรรมการ
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ค. 2552 ส.ค. 2555
ม.ค. 2548 มี.ค. 2552

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานธุรกิจลูกค้ าบุคคลและ
เครื อข่ายบริ การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานธุรกรรมการเงิน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-
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บมจ. ธนาคาร กสิกรไทย
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
วันทีได้ รับแต่งตัง5 1 กันยายน 2556

- AFS Scholarship Student Exchange Program
ประวัตกิ ารอบรม
2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
73/2551

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง18. นายจิรัชยุติz อัมยงค์
อายุ Œ} ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที w} กันยายน wxx‡

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Cert. of Int'l Business & Finance, New York
University
- M.B.A., Indiana University of Pennsylvania
- Bachelor of Law, Thammasat University

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กย. 2554-สค. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ทีมธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่ 2
บมจ. ธนาคารธนชาต
2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานสถาบันธนกิจ
ตค. 2551-สค. กรรมการผู้จดั การ
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
2554
มีค. 2550-กย.
บจ.หลักทรัพย์ ซิตี 5คอร์ ป (ประเทศไทย)
2551
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประวัตอิ บรม
- Great Leadership, Pacrim Group
- Advance Negotiation skill, Independence
Instructor
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
- TAP (Talent Acceleration Program) GE, Turkey
มิ
.
ย.
wxxŒ–
Head
of
SME
Banking
& London
ก.ย. wxx‡
ก.พ. wxx•-มิ.ย. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ Strategy, Change
wxxŒ
Management and Product and Marketing
Developmen Head & Sale Head BKK.
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารธนชาต
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา

19. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
อายุ Œ• ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
วันทีได้ รับแต่งตัง5 วันที 11 กันยายน 2555

- MBA, สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรม
- wxŒ• Director Certification Program
- Advanced Management Program, Oxford
University
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที 1

20. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
อายุ 54 ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
วันทีได้ รับแต่งตัง5 1 เมษายน 2554

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

-

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ประวัตกิ ารอบรม
- Market Risk for Treasury Products,
New York institute of Finance (Financial
Times)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ก.พ. wxx•กรรมการ, SME Thailand
บมจ. ธนาคาร GE Money
wxxw
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2553 - 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ เครื อข่ายสาขาและบริ การ
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน
2550 - 2553
กรรมการผู้อํานวยการ

บล.หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ
เพิล

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์

2545 - 2550
บลจ. ไทยพาณิชย์
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค. 2554 - กรรมการ
บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
ปั จจุบนั
wy เม.ย. 2556 กรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี 5ไทย
-ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

21. นายสิทธิไชย มหาคุณ
อายุ Œ• ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สาย Corporate Finance and Equity Capital
Markets
วันทีได้ รับแต่งตัง5 1 ตุลาคม 2555
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

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
- MBA, Finance, California State University,
San Bernardino, USA
- BBA, Finance, Chulalongkorn University

-

-

ประวัตกิ ารอบรม
- 2556 CIMB-INSEAD Leadership Program

บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
ปั จจุบนั
กรรมการ
ชมรมวาณิชธนกิจ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ก.ย. 2552 หัวหน้ าสายงานวาณิชธนกิจ
ก.ย. 2555
หัวหน้ าสายงานวาณิชธนกิจ
พ.ย. 2549 ก.ย. 2552
ก.พ. 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานวาณิชธนกิจ
ก.ย. 2549
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-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
บล.ซีไอเอ็มบีจีเค (ประเทศไทย)
บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง22. นายประภาส ทองสุข
อายุ x{ ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสือสารองค์กร
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 1 เมษายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา
- MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี (ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

23. นางสาวสิริพร สนันไพเราะ
อายุ x• ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ด้ านตรวจสอบภายใน
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 22 กุมภาพันธ์ 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

24. นายฐาภพ คลีสุวรรณ
อายุ 54 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2547 - 2553
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารสือสารการตลาด
บมจ. บัตรกรุ งไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประวัตกิ ารอบรม
- CIMB-INSEAD Leadership Program
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
- CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประเทศไทย
2550 - 2551
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน Senior Audit บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
- Certified Professional Internal Auditor (CPlA)
Manager, Group Internal Audit
2549 - 2550
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
-

ปริ ญญาโท (พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริ ญญาโท กฎหมายภาษี DePaul University,
Chicago, Illinois, U.S.A
- ปริ ญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตังวันทีได้ รับแต่งตัง5 วันที ww มิถนุ ายน wx54
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
เลขานุการบริษัท
วันทีได้ รับแต่งตัง5 วันที w{ กรกฎาคม wxx{
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง25. นางสาววินิตา กิมสวัสดิz
อายุ x• ปี
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารข้ อมูลและรายงาน
วันทีได้ รับแต่งตังวั
5 นที 16 สิงหาคม 2554

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถือ ณ สิ 5นปี พ.ศ. 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัตกิ ารอบรม
- อบรมกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับตราสารหนี 5
- มาตรการป้อมปรามการเก็งกําไรค่าเงินบาท
- Tone at the Top
- หลักสูตร พรบ. การประกอบธุรกิจข้ อมูล
เครดิต
- Financial Institution Governance Program,
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กฎหมายและระเบียบปฏิบตั สิ ําหรับเลขานุการ
บริ ษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ใหม่ โดยคณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านด้ านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ โดยคณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Company
Secretary Program โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
Advanced Financial Leadership Program (AFLP)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2551 - 2553

กรรมการ

-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตัง- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2551 - 2554

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารข้ อมูลและรายงานกลุม่ งานการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

2548 - 2550

บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บมจ. ธนาคารจีอี มันนี เพือรายย่อย

หมายเหตุ: ไม่มีกรรมการ หรื อ ผู้บริ หารรายใดมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หารด้ วยกัน
/{ ทีประชุมคณะกรรมการมีมติต่ออายุการเป็ นพนักงานและแต่งตังนายสุ
5
รชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ตําแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตังแต่
5 วนั ที 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
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รายงานการเปลียนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ชือ
ตําแหน่ง
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที y{ ธ.ค. ณ วันที y{ ธ.ค. x‡
x} (หุ้น)
(หุ้น)
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/{
ประธานกรรมการ
{
{

จํานวนหุ้นที
เปลียนแปลง
เพิมขึ 5น (ลดลง)
-

หมายเหตุ /1นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้ ลาออกจากตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ ทังนี
5 5 การลาออกมีผลตังแต่
5 วนั ที 28 สิงหาคม 2557 เป็ นต้ นไป

เปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
รายละเอียด
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที 31
ณ วันที y{ ธ.ค. x‡
ธ.ค. x} (หุ้น)
(หุ้น)
นายฐาภพ คลีสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
2
2
- บจ. เวิลด์ลีส
{
1
นายสุธี ตันธนะ
ผู้อํานวยการอาวุโส ทีมบริ หารช่องทางการขาย
- บจ. เวิลด์ลีส
{
1
นายธนิต อ่อนนุช
หัวหน้ าส่วนสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
w
w
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จํานวนหุ้นที
เปลียนแปลง
เพิมขึ 5น (ลดลง)

-
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทอื'นหรื อบริ ษัทที'เกี'ยวข้ อง ณ วันที' 28 กุมภาพันธ์ 2558
รายชือ
1.
2.
3.
4.
5.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/0

ธนาคาร

บริษัท
ย่ อย
1 2 3

F

7. นายเคนนี คิม
8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น/0
9. นายสุภคั ศิวะรักษ์
10. นายสุรชัย จิตรัตน์เสนีย/2์
11. นางปนุท ณ เชียงใหม่
12. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
13. ม.ล. ณัฏฐ์ ชญ
ั ญา ทวีวงศ์
14. นายศีลวัต สันติวสิ ฎั ฐ์
15. นายพรชัย ปั ทมินทร
16. นายจิรัชยุติK อัมยงค์
17. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
18. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
19. นายสิทธิไชย มหาคุณ
20. นายประภาส ทองสุข
21. นางสาวสิริพร สนัน' ไพเราะ
22. น.ส. วินิตา กิมสวัสดิK

F
F
F
U
U
U
U
U
U
U
U
U
W
W
V
X

1

I

A
B,C
D,E
G,D
D,E

6. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์/1

บริษัทอืนหรือบริษัททีเกียวข้ อง
2

3

4

F

K

A

5

6

7

C

D

F

8

9

H

D

10

11

12

13

14

D

D

F

J

F

15

16

17

18

19

20

21

22

23

D,E

K

F

F

F

F

F

F

K

24

25

26

F

A

A

27

28

F

F

29

30

M

A

31

32

33

F
F

F

A
A

หมายเหตุ /0 ที'ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้น เมื'อวันที' 11 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั 6งกรรมการใหม่ 3 คน คือ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ และนางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น ทั 6งนี 6 ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็นอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธปท.ต่อมานางสาวเซรี น่าตัน เหม่ ชเว็น ได้ รับความเห็นชอบจากธปท.ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั 6งแต่เมื'อวันที' 6 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นไป
/A ที'ประชุมคณะกรรมการมีมติต่ออายุการเป็ นพนักงาน และแต่งตั 6งนายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ตําแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หาร และตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ แทนนายทรงวุฒิ บัวเข็ม ที'เกษียณอายุ มีผลตั 6งแต่วนั ที' 18 มกราคม 2557
ทั 6งนี 6 นายทรงวุฒิ บัวเข็ม เกษียณอายุ มีผลตั 6งแต่วนั ที' 31 ธันวาคม 2556
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หมายเหตุ
A ประธานกรรมการ
D กรรมการอิ สระ
G ประธานคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํ ากับดูแลกิ จการ
J Senior Advisor
M อนุกรรมการตรวจสอบ
P คณะกรรมการจัดทํ าบันทึกข้อตกลงและประเมิ นผล
การดํ าเนิ นงานรัฐวิ สาหกิ จ
S กรรมการและเลขานุการ
V ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส

B
E
H

รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ย: ง

C
F
I

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
Non-Executive Director

K

ที ป: รึ กษา

L

N
Q

อนุกรรมการบรรษัทภิ บาลและความรับผิ ดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริ หารกองทุนพัฒนาการเมื องภาคพลเมื อง

O
R

Group Chief Financial Officer and Head of Group
Strategy and Finance Division
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิ นและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์

U
X

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้อํานวยการอาวุโส

T กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที บ: ริ หาร
W ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลี ส จํ ากัด

{. บริ ษัท เวิ ลด์ลีส จํ ากัด

3. บริ ษัท ซี ที คอลล์ จํ ากัด

บริ ษทั อื :นหรื อบริ ษทั ทีเ: กี :ยวข้อง
1. CIMB Group Holdings Bhd
4. Tanjong PLC.
7. คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรม

2. Yu Cai Foundation
5. บมจ. เวิ ลด์ คอร์ ปอเรชัน:
8. CIMB Bank PLC., Cambodia

ราชูปถัมภ์

10. PTT Global Chemical PCL
13. TPG Capital Asia
16. บมจ. ทิ พยประกันภัย

11. CIMB Group Holdings Berhad
14. Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University
17. สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
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3. CIMB Investment Bank Berhad
6. บมจ. ศรี สวัสดิp พาวเวอร์ 1979
9. Dragon Group International Limited (DGI),
Singapore
12. Asia Capital Advisory PTE Ltd
15. บมจ.อิ นทัช โฮลดิx งส์
18. สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิ จ (สคร.)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )
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19. สํ านักงานสภาพัฒนาการเมื อง สถาบันพระปกเกล้า
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22. มูลนิ ธิศาสตราจารย์ สงั เวี ยน อิ นทรวิ ชยั
25. Sakari Resources Ltd.
28. BerhadBoard o f Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta
A.S.
31. บจ. หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล

20.

สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิ ธิสถาบันปรี ดี พนมยงค์

21.

สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย

23. สภาธุรกิ จตลาดทุนไทย
26. PTT FLNG Ltd.
29. ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

24. บจ. ที อาร์ ซี กรี น
27. Investments, Khazanah Nasional
30. บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ สาทร

32. สมาคมตลาดตราสารหนีไx ทย

33. ชมรมวาณิ ชธนกิ จ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของธนาคาร
รายละเอียดประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริ หารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายในและผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายกํากับ
การปฏิบตั งิ าน ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 23 และ ข้ อ 24
หน้ าทีความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบัตงิ าน
ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ านมีหน้ าที0ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการที0เกี0ยวข้ อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอื0นที0เกี0ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทังนี
: : คณะกรรมการ
ธนาคารได้ อ นุมัตินโยบายและระเบียบปฏิบัติ เรื0 อ ง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข องกลุ่ม CIMB เพื0 อ ให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงและ
พนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อ กําหนดของหน่วยงานทางการที0เกี0ยวข้ อ ง
ดังกล่าว ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปอย่างเคร่ งครัด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที!ตามที!ได้ รับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร เพื! อให้ มั!นใจว่า ธนาคาร
ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ธนาคารแห่งชาติลาว และหน่วยงานกํากับดูแลอื!นที!เกี!ยวข้ องกับธนาคารฯ และเพื!อให้ มั!นใจว่าธนาคารมีระบบการ
บริ หารการจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดี มีระบบการบริ หารความเสี!ยงที!เหมาะสมและระบบการควบคุมภายในที!เพียงพอ
เพื!อสร้ างมูลค่าเพิ!มตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที!คณะกรรมการธนาคารกําหนดขอบเขตที!คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้ นครอบคลุม
งานตรวจสอบภายใน รวมถึงงานสอบทานสินเชื!อ และงานการกํากับการปฏิบตั ิงานของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทังนี
9 9 บทบาทหน้ าที!
และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทังในด้
9 านบัญชี การรายงาน และการบริ หารงานให้ เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที!ดี
2. สอบทานการปฏิบตั งิ านของด้ านตรวจสอบภายใน และ ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบและแผน
กํากับการปฏิบตั ิงาน ความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน หน้ าที!งาน ความรู้ ความสามารถและความเพี ยงพอของ
ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องกับการตรวจสอบภายในที!กําหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคาร
แห่งชาติลาว
3. สอบทานการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีภายนอก ได้ แก่ พิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีภายนอก ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และข้ อสงสัย
เกี!ยวกับการลาออกหรื อการให้ ออก ตลอดจนความเที!ยงธรรม ผลการปฏิบตั งิ าน และความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก
4. พิจารณาข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจการจากหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ด้ านตรวจสอบภายใน ส่วนสอบทานสินเชื!อฝ่ าย
กํ ากับการปฏิบัติงานและผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอก เพื! อ สั!งการและติดตามให้ ห น่วยงานที!เ กี! ย วข้ อ งดํ าเนิ นการแก้ ไ ขอย่ างต่อ เนื! อ ง
และจริ งจัง
5. ควบคุมดูแลให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและทันเวลาตามหลักการบัญชีที!รับรองโดยทัว! ไปรวมถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
6. ร่ วมหารื อและแลกเปลี!ยนข้ อคิดเห็นกับฝ่ ายจัดการของธนาคาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นครัง9 คราว เพื!อรับทราบข้ อสังเกตและ
แลกเปลี!ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื!อง รวมทังร่9 วมหารื อกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมอย่างน้ อยปี ละสองครัง9
จากการปฏิบตั ภิ ารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้ าที!และความรับผิดชอบข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ารายงานการเงินของธนาคารและการเปิ ดเผยข้ อมูลมีความครบถ้ วน เชื!อถือได้ และสอดคล้ องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชี
ที!รับรองทัว! ไป การบริ หารความเสี!ยง ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ องตามกฎระเบียบ
ของทางการ และกระบวนการตรวจสอบภายในที!มีความเป็ นอิสระและสอดคล้ องกับมาตรฐานงานตรวจสอบนัน9 มีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

- สุคนธ์ กาญจนหัตถกิ จ ( นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 หน้ า 166

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที% เพื%อให้ มนั% ใจว่าธนาคารได้ ดําเนินการ
แต่งตังกรรมการและผู
+
้ บริ หารระดับสูงของธนาคารที%มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื%อดํารงตําแหน่งต่างๆ พร้ อมทังการจ่
+
ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื%นที%เหมาะสมกับหน้ าที%และความรับผิดชอบ นอกจากนี +คณะกรรมการได้ มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรั บกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพื%อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของ
หน่วยงานกํากับดูแลที%เกี%ยวข้ อง
ทัง+ นี + บทบาทหน้ า ที% แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที% สํ า คัญ ของคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ
ประกอบด้ วย
1. ดําเนินการทังในด้
+ านการแต่งตังกรรมการและผู
+
้ บริ หารธนาคารที%มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื%อดํารงตําแหน่งต่างๆ และการกําหนด
ค่าตอบแทนที%เหมาะสมกับภาระหน้ าที% เพื%อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ
2. พิจารณาการแต่งตังกรรมการและผู
+
้ บริ หารระดับสูงของบริ ษัทในเครื อของธนาคารและเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารให้ ความ
เห็นชอบ
3. จัดให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน และนําเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการเพื%อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที%เหมาะสม
4. ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี ของพนักงานธนาคาร เพื%อให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
5. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรั บกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพื%อให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลที%เกี%ยวข้ อง และนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
อนุมตั ิ
6. อนุมัติแ นวปฏิบัติด้านการกํ ากับดูแ ลกิจการเพื% อให้ หน่วยงานที%เกี% ยวข้ อ งนําไปปฏิบัติและรายงานให้ คณะกรรมการธนาคาร
รับทราบเป็ นประจําทุกปี เพื%อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที%ดีของธนาคาร
ในปี 2557 ค่าตอบแทนที%ก รรมการและผู้บริ หารระดับสูง ของธนาคารได้ รั บ ดังที%แ สดงไว้ ในรายงานการกํ า กับดูแ ลกิจ การ หัวข้ อ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารนัน+ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับภาระหน้ าที% ความรู้ ความสามารถผลการปฏิบตั งิ าน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ ว

-วาทนันทน์ พีเทอร์ สิค(นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค)
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ งบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที-ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน2 ตามมาตรฐานการบัญชีที-รับรองทัว- ไปในประเทศไทย และตาม
มาตรฐานการบัญชีสากลโดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที-เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ อย่างสมํ-าเสมอ ใช้ ดลุ พินิจอย่างระมัดระวังและใช้ ประมาณ
การที-ดีที-สดุ ในการจัดทํา มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทังการปฏิ
2
บตั ิตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซงึ- ระบบการควบคุมภายในที-มีประสิทธิผลเพื-อให้ มนั- ใจ ได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึก
ข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที-จะดํารงรักษาไว้ ซงึ- ทรั พย์สิน และเพื-อให้ ทราบจุดอ่อนเพื-อป้องกันมิให้ เกิดการ
ทุจริ ต หรื อการดําเนินการที-ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี 2 คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง2 คณะกรรมการตรวจสอบซึ-งประกอบด้ วยกรรมการที-ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดูแลรั บผิดชอบ
เกี-ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี-ยวกับเรื- องนี 2 ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง- แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที-น่าพอใจ และสามารถสร้ างความเชื-อมันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื-อถือได้ ในงบการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ วันที- 31 ธันวาคม 2557

- จิ ตรพงษ์ กว้างสุขสถิ ตย์(นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์)
กรรมการ

- สุภคั ศิ วะรักษ์ (นายสุภคั ศิวะรักษ์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที-บริ หาร
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ
ประจํ าปี (แบบ - )
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เอกสารแนบ 7
แบบ 56-3
หนังสือรับรองงบการเงิน
งบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2557
ชื$อผู้สอบบัญชี นายบุญเลิศ กมลชนกกุล สังกัดสํานักงาน บริษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษัทได้ พิจารณาข้ อมูลในงบการเงินนีซึง$ เป็ นข้ อมูลที$มาจากการจัดทําด้ วยความระมัดระวังของผู้บริ หารระดับสูงสุดของบริ ษัท
และผู้บริ หารระดับสูงที$รับผิดชอบงานด้ านบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินนี ได้ แสดงข้ อ มูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี$ ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2)
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที$ดี เพื$อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที$เป็ นสาระสําคัญทังของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3)
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที$ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว
ซึง$ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี$ยนแปลงที$สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําที$มิชอบที$อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ชื$อ
1. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
2. นายสุภคั ศิวะรักษ์

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หาร

ลายมือชื$อ*
- จิ ตรพงษ์ กว้างสุขสถิ ตย์- สุภคั ศิ วะรักษ์ -

*หมายเหตุ หากเกิดกรณีที$บคุ คลผู้มีอํานาจลงนามไม่สามารถลงนามในหนังสือรับรองงบการเงินในวันที$มีการยื$นหนังสือต่อสํานักงานได้
บริ ษัทซึง$ เป็ นผู้ออกหลักทรัพย์จะต้ องดําเนินการให้ บคุ คลนันลงนามในเอกสารทันทีเมื$อกรณีอนั เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถลงนามได้ สินสุดลง
เว้ นเสียแต่ว่าบุคคลนันอยู่ภายใต้ สภาวะที$ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อันเป็ นผลสืบเนื$องมาจากการเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อจิตใจ ใน
กรณีดงั กล่าว บริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการให้ บุคคลนันลงนามในหนังสือรับรองงบการเงินแต่อย่างใด
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