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สว่นที่ 1 หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็น

ธุรกิจหลกัของธนาคาร ธนาคารให้ความสาํคญักบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีเพ่ิมคณุคา่ให้แกล่กูค้า (Value-added product) 

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายได้คา่ธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management การให้บริการท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน 

และการค้าผลติภณัฑ์ทางการเงิน เป็นต้น  

 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของธนาคาร สรุปได้ดงันี ้

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทกุประเภท ได้แก่ บริการรับฝากเงิน 

บริการให้กู้ ยืมเงิน บริการรับซือ้ลด บริการรับรอง บริการอาวัล การออกหนังสือคํา้ประกัน บริการซือ้ขายเงินตรา

ตา่งประเทศ การออก Letter of Credit (LC) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-banking) บริการบตัรเงินดว่น (ATM) เป็นต้น 

2. ธุรกิจประกนั ธนาคารได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัวินาศภยัจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

3. ธุรกิจด้านหลักทรัพย์และอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ท่ีได้ รับใบอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลงั ได้แก่ 

3.1 การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

3.2 บริการนายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน  

3.3 ธุรกิจค้าหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหนา่ยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้ 

3.4 การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

3.5 ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหนว่ยลงทนุ  

3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สนิและดแูลผลประโยชน์ 

3.7 ธุรกิจการค้าตราสารอนพุนัธ์  

3.8 ธุรกิจให้คําปรึกษาทางธุรกิจ  

3.9 ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 

 

โดยภาพรวม กลุม่ธุรกิจท่ีธนาคารเข้าร่วมลงทนุ เป็นธุรกิจท่ีสง่เสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางอ้อมให้มี

การเติบโตตอ่ไป  

นโยบายของธนาคารยงัคงมุง่เน้นท่ีผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคญัๆ ในเชิงกลยทุธ์ของธนาคาร

กับบริษัทย่อยต่างๆ ดังนัน้ ธนาคารจึงตัง้ใจท่ีจะคงการลงทุนให้เหลือแต่ในบริษัทท่ีมีศักยภาพการเติบโตและให้

ผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีแก่ธนาคาร 
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สว่นที่ 1 หน้า 2 

จดุแข็งของธนาคารอยู่ท่ีการมีเครือข่ายสาขาท่ีแผ่ขยายและมัน่คง สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคาร มีศนูย์

ธุรกิจรวม ทัง้สิน้ 21 แหง่ซึง่ให้บริการเต็มรูปแบบ รวมทัง้บริการสนิเช่ือตา่งๆ และสาขายอ่ยรวม 123 สาขา ธนาคารให้บริการ

แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 5 สาขา บธูแลกเปลีย่นเงินตรา 23 แหง่ และบธูแลกเปลีย่นเงินตราบนรถเคลื่อนท่ี 2 แห่ง ซึ่ง

ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจสงู 

 

1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของธนาคาร  

 

วิสัยทัศน์ 

"เป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําของประเทศไทยเพ่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง" 

 

พันธกิจ 

"มุง่สูก่ารเป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําของประเทศไทย ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อม

บริการท่ีเป็นเลศิ ให้แก่ลกูค้าอยา่งไร้พรมแดน โดยการผสานจดุแข็งกบักลุม่ซไีอเอ็มบี" 

 

ธนาคารกําลงัอยูใ่นเส้นทางท่ีมุง่มัน่เพ่ือบรรลปุณิธานของธนาคาร ได้แก่ 

• เป็นหนึง่ในสามธนาคารท่ีสร้างผลกําไรสงูท่ีสดุ (วดัจากอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นหรือ ROE) 

• เป็นผู้ นําตลาด ในธุรกิจอยา่งน้อย 3 ประเภท (ผลติภณัฑ์/ กลุม่ลกูค้า) 

• เป็นนายจ้างในความต้องการของลกูจ้างจากการสร้างแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและขบัเคลื่อนองค์กรด้วยวฒันธรรม

การทํางานท่ีมีสมรรถนะสงู  

 

ค่านิยมองค์กร 

คา่นิยมองค์กรสะท้อนหลกัความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คา่นิยมนีจ้ะไม่เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา และ

สถานการณ์หรือบคุคลใด แตจ่ะเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรและเป็นหวัใจของธนาคารเรา 

CTHAI: 

• Customer - มุง่ให้ความสาํคญักบัลกูค้า 

ธนาคารเห็นคณุคา่และเคารพความแตกตา่งของแตล่ะบคุคลและองค์กร โดยให้ความสําคญัต่อความต้องการ

ท่ีแตกตา่งกนัของลกูค้าแตล่ะทา่นเป็นสาํคญั เพ่ือการบริการท่ีเป็นเลศิ และความสมัพนัธ์ท่ีตอ่เน่ือง 

• Teamwork - การทํางานเป็นทีม 

ธนาคารเช่ือมัน่ในการทํางานเป็นทีม เพราะศกัยภาพท่ีแท้จริงนัน้ย่อมเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกนัของการ

ทํางาน 

• Honesty - ความซื่อสตัย์ 

ธนาคารให้ความสําคญักับความซื่อตรงเป็นอย่างยิ่ง โดยตระหนกัดีว่าธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีอาศยัความ

เช่ือถือไว้วางใจเป็นหลกั ธนาคารพร้อมท่ีจะยอมรับทัง้ความสําเร็จและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ ซึ่งจะทําให้ลูกค้ามอบความ

ไว้วางใจใช้บริการของธนาคาร 
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สว่นที่ 1 หน้า 3 

• ASEAN - อาเซียน 

ธนาคารมุ่งท่ีจะเป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําในประเทศไทย โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทัง้ด้าน

บคุลากร ผลติภณัฑ์ และเครือขา่ย เพ่ือสร้างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทกุคน 

• Innovation – สร้างนวตักรรม 

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยอาศัยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะของพนักงาน 

สนบัสนนุให้ทกุคนสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ท่ีไมเ่หมือนใคร เพ่ือช่วยนําพาองค์กรบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เดิมช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 0

1 เกิดจากการ

ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ 12 แห่งท่ีทางการเข้าแทรกแซง 1

2 และบริษัทเงินทนุ 

กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)3 ตามคําสัง่ของรัฐบาลเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 27 ตุลาคม 

2541 และประกาศของกระทรวงการคลงั ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2541 เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้จดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงช่ือเป็น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน)” เมื่อวนัท่ี 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู”) เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้พิจารณาอนุญาตให้นําหุ้นสามญัของธนาคารเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตัง้แต่วนัท่ี 30 

มีนาคม 2544 เป็นต้นมา โดยใช้ช่ือยอ่ในการซือ้ขายวา่ “BT”  

รายละเอียดของพฒันาการท่ีสาํคญัของธนาคาร สรุปได้ดงันี ้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้มีคําสัง่ให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) ลดทนุจดทะเบียนด้วยการ

ลดมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั 

(มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้านบาท เหลือ 1.8 ล้านบาท หลงัจากนัน้ ให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) เพ่ิมทนุจด

ทะเบียนจาก 1.8 ล้านบาท เป็น 12,334 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 1,233,220 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 

สตางค์ จําหนา่ยให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู ทัง้จํานวน สง่ผลให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทัง้สิน้ 12,334 ล้าน

บาท โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่าง

ธนาคาร สหธนาคาร  จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทท่ีทางการเข้าแทรกแซง และ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ 

จํากดั (มหาชน) เพ่ือแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ใหม่  โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นบัตัง้แต่บดั

นัน้เป็นต้นมา 

แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ท่ี 27 ตุลาคม 2541 และประกาศ

กระทรวงการคลงัเมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2541 คือ 

                                                           
1 ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 
2 ประกอบด้วย  

บริษัทเงินทนุ นวธนกิจ จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ วชิระธนทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เฟิสท์ ซตีิ ้อินเวสเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไทยซมัมิท จํากดั บริษัทเงินทนุ เอราวณัทรัสต์ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เคสทิ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ มหาทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เศรษฐการ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทเงินทนุ บางกอกเอเชียน จํากดั บริษัทเงินทนุ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากดั  (มหาชน) 
3 เดมิช่ือ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน)  
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• ให้โอนสนิทรัพย์ และหนีส้นิทัง้หมดของบริษัทเงินทนุทัง้ 12 แหง่ แก่บริษัทเงินทนุกรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

และ 

• ให้โอนสนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้หมดของ บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ให้แก่ธนาคาร สหธนาคาร 

จํากดั (มหาชน) 

เมื่อดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้ 2 ข้อข้างต้นเสร็จสิน้ ให้บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) และบริษัท

เงินทนุ 12 แหง่ คืนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจเงินทนุให้แก่กระทรวงการคลงัต่อไป ในขณะท่ีธนาคาร สหธนาคาร จํากดั 

(มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงช่ือเป็น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2541 

  ในปี 2542  ธนาคารได้เปลีย่นมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท  และเพ่ิมทนุ

อีก 40,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล มีสทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และมีสิทธิ

ได้รับการลดทนุภายหลงัจากแปลงเป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท จดัสรรโดยจําหน่ายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ทัง้จํานวนในราคาเท่ากบัมลูค่าท่ีตราไว้คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้จําหน่ายให้แก่

กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู จํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 37,068 ล้านบาท ทําให้ธนาคาร

มีทนุจดทะเบียน 52,334 ล้านบาทและทนุชําระแล้ว 49,402 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมด 

ตอ่มาในปี 2543 ธนาคารได้ลดทนุจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้านบาท โดยยกเลกิหุ้นบริุมสทิธิท่ียงัมิได้จําหน่าย 

และเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้ นสามัญจํานวน 260.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้วยหุ้น

สามญัของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ซึง่ธนาคารประเมินราคาหุ้นสามญัของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.3566 

บาท คิดเป็นอตัราสว่นแลกหุ้นเท่ากับ 0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริษัท ภายหลงัจากการแลกหุ้นดงักล่าว ทําให้

ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 52,002.5 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 

5,145.3 ล้านหุ้น (หุ้นสามญัจํานวน 1,438.5 ล้านหุ้นและหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 3,706.8 ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 98.94   ของ

ทนุชําระแล้ว 

ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตัิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของธนาคารท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2543 โดยการลดทนุ โดยยกเลกิหุ้นบริุมสทิธิทัง้หมดและคืนทนุหุ้นบริุมสทิธิ

จํานวน 37,068 ล้านบาทให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู เพ่ือเป็นการลดภาระของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ และปรับให้ธนาคารมี

จํานวนเงินทนุท่ีพอเหมาะ โดยธนาคารบนัทึกกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ เป็นเจ้าหนี ้และได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่กองทุน

เพ่ือการฟืน้ฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารได้ทยอยชําระคืนตัว๋เงินบางส่วนเป็นเงินสด 

จํานวน 15,068 ล้านบาท  สาํหรับสว่นท่ีเหลอือีกประมาณ 22,000 ล้านบาทนัน้ กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯและธนาคารได้ตกลง

กนัท่ีจะนํามาหกักลบกบัรายการคา่ชดเชยความเสยีหายของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ ซึ่งธนาคารได้บนัทึกกองทนุเพ่ือการฟืน้ 

ฟูฯ เป็นลูกหนีภ้ายใต้สญัญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยธนาคารได้ดําเนินการหกักลบลบหนีท้ัง้หมด

เรียบร้อยแล้วเมื่อสิน้ปี 2548 

นอกจากนี ้เน่ืองจากในช่วงระยะท่ีผา่นมากองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู เป็นผู้ รับภาระในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและ

การเพ่ิมทนุของธนาคารเพียงผู้ เดียวตลอดมา เพ่ือให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการ

แก้ไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการท่ีดีขึน้ของธนาคาร เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ออกใบสาํคญัแสดง

สทิธิในการซือ้หุ้นบริุมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้านหน่วย
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โดยไมค่ิดมลูคา่ มีอายกุารใช้สทิธิ 10 ปี ครบกําหนดวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากดัการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลี่ยน

มือได้ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นบริุมสทิธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งธนาคาร

ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนในสว่นของหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ดงักล่าวไว้เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดเรียบร้อยแล้ว ทําให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียน

จํานวน 52,002.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,493.45 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้น

บริุมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 14,934.50 ล้านบาท โดยมี

กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 1,438.45 ล้านหุ้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดของธนาคาร 

 ในปี 2545 กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู ได้ปรับลดสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุ้นสามญัของธนาคารท่ีกองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ถืออยู่จํานวน 707 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป 

ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ลดลงจากร้อยละ 96.32 เป็นร้อยละ 48.98 ของจํานวนหุ้น

ทัง้หมดของธนาคาร สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิของธนาคารท่ีได้ออกให้ไว้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู นัน้ เพ่ือมิให้มีผลกระทบ

ตอ่ราคาหุ้นของธนาคาร และเพ่ือให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของธนาคารในสดัสว่นไม่เกินกว่าร้อยละ 50 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ท่ี 13/2545 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ

เห็นชอบกบัการดําเนินการซือ้คนืใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว โดยธนาคารและกองทนุ

เพ่ือการฟืน้ฟฯู ได้ลงนามในสญัญาให้สทิธิในการซือ้คืนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นบริุมสิทธิ (“สญัญาฯ”) เมื่อวนัท่ี 23 

กนัยายน 2545 พร้อมกบัได้ชําระค่าตอบแทนการได้รับสิทธิซือ้คืนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ จํานวน 

300 ล้านบาท  

วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้สตัยาบนัอนมุตัิตัง้รายการค้างจ่ายสําหรับการซือ้คืน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในราคาซือ้คืนจํานวน 1,034.46 ล้านบาท บวกดอกเบีย้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาฯ โดยดอกเบีย้ท่ี

คํานวณจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ล้านบาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 1,145.64 ล้านบาท และธนาคารได้

บนัทกึเงินคา่ซือ้คืนใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยตรงไปยงับญัชีขาดทนุสะสมในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2549   แล้ว  

ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2550    เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้

ดําเนินการซือ้คืนและยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว  โดยชําระเงินให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯจํานวน 1,162   ล้านบาท  

(รวมดอกเบีย้คํานวณตัง้แตว่นัท่ี 1  มกราคม 2550  ถึงวนัท่ี 30  พฤษภาคม 2550  จํานวน 16.0  ล้านบาท)   ซึ่งบนัทึกในงบ

ดุล  และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่เรียกชําระจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น เมื่อวนัท่ี 12 

กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว   

 ในปี 2550   คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอขายหุ้ นเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ ลงทุน ได้แก่ Newbridge 

Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23  ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99   ของทนุท่ีออกและเรียก

ชําระแล้วทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 4.17   บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 2,319.46   ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ Blum Strategic III 

BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทัง้สิน้ 175.23 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 7.90 

ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 4.17   บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 730.69    ล้านบาท โดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้

ถือหุ้น ครัง้ท่ี 13  ประจําปี 2550  ได้อนมุตัิผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่กลุม่ผู้

ลงทนุดงักลา่ว และมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนโดยลดมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10   บาท เป็นหุ้นละ 3.75   บาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 

13   พฤศจิกายน 2551 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของกิจการลา่สดุ) Newbridge  Sukhothai Netherlands B.V.  
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Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited มีสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็น

ร้อยละ 36.74  ร้อยละ 3.95   และร้อยละ 1.31  ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ตามลาํดบั  

วนัท่ี 20   มิถนุายน 2551   กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Bank โดย

กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู ตกลงขายหุ้นท่ีถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86  ล้านหุ้น (ซึง่คิดเป็นประมาณร้อยละ 42.13   ของหุ้นท่ี

ออกและชําระแล้วทัง้หมดของธนาคาร) ราคาหุ้นละ 2.10  บาท เป็นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้านบาท  

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ CIMB Bank ได้รับอนมุตัิจากธปท. กระทรวงการคลงัและหน่วยงานกํากบัดแูลท่ี

เก่ียวข้องแล้ว CIMB Bank ได้ดําเนินการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมท่ีถือโดยกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ  และเป็นผลทําให้เข้าเป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ท่ีสดุของธนาคาร  คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 42.13 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วของธนาคาร  และใน

วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารได้รับคําเสนอซือ้หุ้นสามญัของธนาคาร โดย CIMB Bank ในสว่นท่ี CIMB Bank ไม่ได้

ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.87 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของธนาคาร)    ในราคา

เสนอซือ้หุ้นละ 2.10 บาท เป็นมลูคา่สิง่ตอบแทนการทําคําเสนอซือ้ทัง้สิน้ 8,111.95 ล้านบาท ทัง้นี ้ภายหลงัเสร็จสิน้การทํา

คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของธนาคารในวนัท่ี 6   มกราคม 2552   การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้เพ่ิมเป็นจํานวน  

6,143.54 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของธนาคาร 

 วนัท่ี 3  กนัยายน 2551  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2551 ได้มีมติอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 25,030. 12  

ล้านบาท เป็น 50,060.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 6,674.70 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 3.75 บาท   

 ต่อมาในวนัท่ี 20   กุมภาพนัธ์ 2552   ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552  มีมติให้เปลี่ยนแปลงมติท่ีประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  2/2551 จากเดิมท่ีกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.66   บาท เป็นราคาเสนอขาย

หุ้นละ 0.38  บาท  และมีมติให้ธนาคารโอนทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 6,053.48 ล้านบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม 

และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินสว่นเกินจากการลดทนุจด

ทะเบียนนําไปล้างสว่นตํ่ากวา่มลูค่าหุ้นและขาดทนุสะสมตามลําดบั ผลจากการลดทนุจะทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร

ลดลงจาก 50,060.25 ล้านบาท เป็น  6,674.70  ล้านบาท  ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น

การถือหุ้นเดิม มีผู้ ถือหุ้นเดิมได้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุรวมทัง้สิน้ 6,674.70 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นจํานวนเงินรวม 3 พนัล้านบาท 

ทัง้นี ้ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 18   มีนาคม 2552   CIMB Bank  ได้ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06 

ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15   ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร  จากนัน้ได้ดําเนินการจด

ทะเบียนเปลี่ยนช่ือจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย จํากดั (มหาชน)   เมื่อวนัท่ี 1 

พฤษภาคม  2552 และใช้ช่ือยอ่ใหมใ่นการซือ้ขายหลกัทรัพย์วา่ “CIMBT” 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 16 ของธนาคาร  มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

ธนาคารจํานวน 1,483.27 ล้านบาทจากทนุจดทะเบียนเดิม 6,674.70  ล้านบาท  เป็น 8,157.97 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุจํานวน 2,966.53 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นในอตัรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 15  

ตลุาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42  ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นท่ี

ออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร  วนัท่ี 12 เมษายน 2555 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 18 ได้มีมติอนมุตัิ

ให้ธนาคารเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 8,157.97  ล้านบาท เป็น 13,052.74 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 

9,789.56 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ต่อมา ธนาคารได้ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 4,894.78 ล้านหุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิม
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ของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเพ่ิมทนุเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555   ทํา

ให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 19,757.95 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร  

ตามท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 18 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2555 อนมุตัิให้ธนาคารเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) จํานวน 4,894,780,426 หุ้น  รวมทัง้สิน้จํานวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลงัจากการอนุมตัิดงักลา่ว ธนาคาร

จําหน่ายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิได้จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีจําหน่ายไม่ได้ 

จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย 

จํานวน 4,894,780,426 หุ้น ดงันัน้ ธนาคารจึงมีหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้ และท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย รวม

ทัง้สิน้จํานวน 5,020,617,583 หุ้น  

 ตอ่มาท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 20 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2557 มีมติอนมุตัิยกเลิกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม

สทิธิท่ีจําหนา่ยไมไ่ด้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงัมิได้

นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหนา่ยไม่ได้ และท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย 

ทัง้สิน้จํานวน 5,020,617,583 หุ้น ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2555 

และท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 20 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตัิให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก 

13,052,747,804 บาท เป็น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้และท่ียงัมิได้นํา

ออกจําหนา่ย จํานวน 5,020,617,583 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจํานวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลงัการลด

ทนุจดทะเบียน ธนาคารมีทนุจดทะเบียน จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบง่ออกเป็น 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ

0.50 บาท  

วนัท่ี 10 เมษายน 2558 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21 ของธนาคาร มีมติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

ธนาคาร จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 10,542,439,012.50 บาท เป็น 13,705,170,716.00 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัรา 40 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายใน

ราคา 1.00 บาทตอ่หุ้น ภายหลงัจากการอนมุตัิดงักลา่ว ธนาคารจําหนา่ยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) ได้ จํานวน 3,689,853,654 หุ้น คงเหลือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงัมิได้

ออกจําหนา่ย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นธนาคารและบริษัทย่อย (ณ 31 ธนัวาคม 2558) 

 

 
 

 

หมายเหต ุ *อยู่ระหว่างการชําระบญัชีเพือ่เลิกกิจการ 

                  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ลสีซิ่ง 

    บริษัทยอ่ย                            % 

 

บจ. เซ็นเตอร์ออ โตลสี           99.99 

บจ. เวิลด์ลสี                          

                          

ติดตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้

    บริษัทยอ่ย                             % 

 

บจ. ซีที คอลล์                       99.99 

  

 

 

  

  

การพาณิชย์และอ่ืนๆ 

 

    บริษัทยอ่ย                            % 

 

บจ. พี.ซ.ีพฒันาทรัพย์ *           99.93 
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1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่  

 

กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่ณ กรุง

กวัลาลมัเปอร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีให้บริการทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศมาเลเซีย และอนัดบั 5 

ของ ASEAN เมื่อจดัอนัดบัตามขนาดสินทรัพย์ เป็นผู้ ให้บริการและนําเสนอผลิตภณัฑ์การเงินครบวงจรท่ีครอบคลมุถึง

บริการการธนาคารเพ่ือลกูค้ารายย่อย บริการด้านบรรษัทธุรกิจและด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การบริหารจดัการ

สินทรัพย์ การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล บริการประกันภยั โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม พม่า และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบี ยงัมี

เครือขา่ยในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลงักา ไต้หวนั เกาหล ีสหรัฐอเมริกา และองักฤษ  

ด้วยเครือข่ายบริการทางการเงินครบวงจรของกลุ่มซีไอเอ็มบี ท่ีมีมากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกบัความ

เช่ียวชาญในบริการทางการเงินระดบัภมูิภาคของกลุม่ซีไอเอ็มบี สร้างโอกาสให้ธนาคารใช้ความแข็งแกร่งนีใ้นการจบัคูท่าง

ธุรกิจ สร้างเครือขา่ยหว่งโซอ่ปุทาน และการแนะนําลกูค้าข้ามประเทศ 

 

โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มซีไอเอ็มบี (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย  

 

2.1.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

2.1.1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 % 2557 % 2556 % 

รายได้ดอกเบีย้     
  

1.  เงินให้สนิเช่ือ 11,343.1 110.8 10,767.3 125.2 9,317.4 109.6 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 73.3 0.7 150.5 1.7 282.9 3.3 

3.  เงินลงทนุ 1,598.2 15.6 1,535.3 17.9 1,424.3 16.8 

4.  อ่ืนๆ 11.1 0.1 7.6 0.1 3.4 0.0 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 13,025.7 127.2 12,460.7 144.9 11,028.0 129.7 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
  

1.  เงินรับฝาก 3,893.4 38.0 3,922.9 45.6 3,637.4 42.8 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 338.1 3.3 327.3 3.8 376.9 4.4 

3.  เงินนําสง่เข้าสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก/

กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู เพ่ือการฟืน้ฟแูละ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน 1,001.8 9.8 928.4 10.8 791.0 9.3 

4.  ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 852.9 8.3 838.4 9.8 977.8 11.5 

5.  อ่ืนๆ 55.2 0.5 11.3 0.1 11.8 0.1 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 6,141.4 59.9 6,028.3 70.1 5,794.9 68.1 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 6,884.3 67.3 6,432.4 74.8 5,233.1 61.6 

รายได้จากการดาํเนินงาน 3,350.8 32.7 2,167.5 25.2 3,268.3 38.4 

รายได้รวม 10,235.1 100.0 8,599.9 100.0 8,501.4 100.0 
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2.1.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 % 2557 % 2556 % 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  1,374.9 41.0 1,236.4 57.1 1,160.0 35.5 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ  319.3 9.5 296.5 13.7 220.0 6.7 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,055.6 31.5 939.9 43.4 940.0 28.8 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 1,819.4 54.3 1,804.9 83.3 714.3 21.8 

ขาดทนุสทุธิจากหนีส้นิทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วย 

 มลูคา่ยตุิธรรม  (458.2) (13.7) (1,093.7) (50.5) (100.8) (3.1) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 551.0 16.5 329.5 15.2 316.9 9.7 

สว่นแบง่กําไรจากการบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

    ของบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย - - - - 1,101.7 33.7 

รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 383.0 11.4 186.9 8.6 297.2 9.1 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้สุทธิ  3,350.8 100.0 2,167.5 100.0 3,268.3 100.0 
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2.1.2 บริษัทย่อย 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัท/โครงสร้าง 
สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 % 2557 % 2556 % 

1. บริษัท เซน็เตอร์ ออโต้ลีส จาํกัด     
  

รายได้ดอกเบีย้ 1,443.7 123.8 1,274.2 127.4 992.7 134.3 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 526.7 45.2 495.5 49.5 405.1 54.8 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 917.0  78.6 778.7 77.9 587.6 79.5 

รายได้จากการดาํเนินงาน 248.8  21.4 221.3 22.1 151.6 20.5 

รายได้รวม 1,165.8  100.0 1,000.0 100.0 739.2 100.0 

2. บริษัท เวลิด์ลสี จาํกดั     
  

รายได้ดอกเบีย้ 871.1 100.7 908.7 109.8 912.2 108.2 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 196.4  22.7 233.9 28.3 225.0 26.7 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 674.7  78.0 674.8 81.5 687.2 81.5 

รายได้จากการดาํเนินงาน 190.6  22.0 152.7 18.5 155.7 18.5 

รายได้รวม     865.3  100.0 827.5 100.0 842.9 100.0 

3. บริษัท ซทีี คอล จาํกดั      
  

รายได้ดอกเบีย้ 1.2  2.0 1.1 1.2 0.8 0.9 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 0.2  0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  1.0  1.7 0.9 1.0 0.6 0.7 

รายได้จากการดาํเนินงาน  58.8  98.3 95.0 99.0 86.0 99.3 

รายได้รวม 59.8       

  
100.0 95.9 100.0 86.6 100.0 
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2.2  ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  

 

สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

 

บรรษัทธุรกิจ 

 

 สายบรรษัทธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการทางการเงินครอบคลมุภาคธุรกิจท่ีหลากหลาย อาทิ ภาค

ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอตุสาหกรรม ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และขนสง่ เป็นต้น ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าท่ีมีความผกูพนั

อนัยาวนานกบัธนาคาร ธนาคารจึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและให้การสนบัสนนุลกูค้าในการประกอบ

ธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ควบคู่ไปกับการเป็นสื่อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่าน

เครือขา่ยของกลุม่ซีไอเอ็มบี  

ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตวัเล็กน้อย แต่ยงัเป็นการฟืน้ตวัท่ีช้า เน่ืองจากยงัมีปัจจยัสง่

ผลกระทบท่ีสาํคญั ได้แก่ เศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตวั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ภยัแล้ง ราคาสินค้า

เกษตรท่ีตกตํ่าตอ่เน่ือง ล้วนสง่ผลให้ทัง้การขยายธุรกิจของลกูค้ารายใหญ่ และการพิจารณาให้สินเช่ือของธนาคารเป็นไป

ด้วยความระมดัระวงั ดงันัน้ สายบรรษัทธุรกิจจึงได้ปรับแนวทางการหารายได้ โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมสดัสว่นรายได้ท่ีเป็น

คา่ธรรมเนียมมากขึน้ ทดแทนรายได้จากการให้สินเช่ือ ซึ่งมีความเสี่ยงและใช้เงินกองทนุจํานวนสงู ในขณะเดียวกนั ได้มี

การปรับคณุภาพของพอร์ตลกูค้าสนิเช่ือขนาดใหญ่ให้ดีขึน้อย่างมีนยัสําคญั โดยพิจารณาคดัเลือกให้สินเช่ือแก่ลกูค้าราย

ใหญ่ท่ีมีระดบัความเสีย่งด้านเครดิตท่ีดี และอยู่ในประเภทอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มความเสี่ยงตํ่า รวมทัง้การให้สินเช่ือท่ี

สามารถสร้างรายได้ต่อเน่ืองประจําจากผลิตภณัฑ์และธุรกรรมอ่ืน (Cross-selling) เช่น สนิเช่ือโครงการขนาดใหญ่ ท่ี

ก่อให้เกิดรายได้ครบวงจร ทัง้รายได้ดอกเบีย้ รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์ธุรกรรมการเงิน เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง การประกันการจดัจําหน่ายตราสารหนีแ้ละตราสารทุน เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการด้านการเงินของลกูค้าในทกุรูปแบบ  

ในปี 2558 สายธุรกิจขนาดใหญ่ (ประกอบด้วยสายบรรษัทธุรกิจและสายวาณิชธนกิจ) มีอตัราการเติบโตของ

รายได้รวม ประมาณ ร้อยละ 16 โดยมีสดัสว่นรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 36 เป็น ร้อยละ 47 ตอ่รายได้รวม 

แสดงให้เห็นถงึประสทิธิภาพในการใช้สนิทรัพย์ ซึง่สายงานได้ใช้ความระมดัระวงัในการให้สนิเช่ือ มิได้มุง่เน้นการเติบโตใน

ภาวะท่ีเศรษฐกิจยงัผนัผวน แต่หนัมาเน้นการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึน้โดยใช้กลยทุธ์ยกระดบัการให้บริการให้มี

สถานะเป็นธนาคารหลกัสําหรับลกูค้ากลุม่ใหญ่ท่ีก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนยัสําคญัต่อธนาคาร และมุ่งเน้นการสนบัสนนุ

ลกูค้าขยายธุรกิจไปยงัอาเซียนภายใต้แนวคิดหลกั “Be More Relevant to Important Clients and Accelerate Our 

ASEAN Initiatives”  

ดงันัน้ นอกเหนือจากการสร้างรายได้ในประเทศแล้ว สายงานประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศ

ในกลุม่อาเซียนอย่างเด่นชดั โดยจากการท่ีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ซีไอเอ็มบี ท่ีมีศกัยภาพ

ทางด้านเงินทนุ บคุลากร และเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ประเทศอาเซียน ทาให้สายธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จใน

การทําธุรกิจกบักลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ท่ีมีเครือข่ายการลงทนุสงูทัง้ในประเทศและการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตามความ

คาดหวงั ทัง้นีธ้นาคารได้ร่วมมือกบัธนาคารในกลุม่ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ให้กบักลุม่ในต่างประเทศได้อย่างต่อเน่ือง 

คิดเป็นอตัราการเติบโตของรายได้สงูถึงร้อยละ 73  
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นบัจากปี 2559 เป็นต้นไป สายบรรษัทธุรกิจจะยงัคงมุง่การขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง การรักษาคณุภาพสนิเช่ือ การ

ลดสดัสว่นค่าใช้จ่ายต่อรายได้ และการสร้างรายได้ต่อเน่ืองประจํา (Recurring Income) รวมทัง้เดินหน้าตอ่เน่ืองในการ

สนบัสนนุการขยายธุรกิจของลกูค้าไปยงัอาเซียน และการเพ่ิมธุรกิจจากลกูค้าต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทย 

ภายใต้การผสานพลงัความร่วมมือกบักลุม่ซีไอเอ็มบีในประเทศตา่งๆ ตอ่ไป  

 

วาณิชธนกิจ  

 

ปี 2558 เป็นปีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสําคญัทางด้านวาณิชธนกิจ ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยรวมสาย 

Corporate Finance and Equity Capital Markets เข้ากบัสายวาณิชธนกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงบคุลากรหลกั มีการ

สร้างทีมงานใหมท่ี่มีบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจเข้ามาร่วมงานเพ่ิมเติม  

ในปีท่ีผ่านมา มีความท้าทายต่างๆ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงผนัผวน กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลายรายได้

ชะลอการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) และการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ออกไป เพ่ือรอให้สภาวะเศรษฐกิจเอือ้อํานวย อย่างไรก็ตาม ทีมงานวาณิชธนกิจยงัคงดําเนินขัน้ตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเตรียมพร้อมในการดําเนินการให้ธุรกรรมตา่งๆ บรรลผุลสาํเร็จในปี 2559 ซึง่คาดวา่จะมีธุรกรรมรายใหญ่

เกิดขึน้จํานวนหลายราย  

ทัง้นี ้ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 สายงานสามารถผลกัดนัธุรกรรมการเป็นผู้จัดการการจดัจําหน่ายและ

รับประกันการจําหน่าย ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

(WHABT REIT) มลูคา่ 2,020 ล้านบาทได้สาํเร็จ  

ในปี 2558 ท่ีผา่นมา ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการรวมสายบรรษัทธุรกิจ เข้ากบัสายวาณิชธน

กิจแล้ว ธนาคารยงัได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในการเสริมสร้างจุดแข็งร่วมกบักลุม่ซีไอเอ็มบี ในการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี

ความเช่ียวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ ดูแลโดยประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลอุตสาหกรรมในระดับ

อาเซียน เพ่ือให้สามารถนําเสนอบริการทางการเงินแก่ลกูค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้คําปรึกษาด้านกลยทุธ์และ

คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของลกูค้า ดงันัน้ จึงสามารถเสริมสร้างความสมัพนัธ์และเพ่ิมมลูค่าธุรกิจ

ให้กับลกูค้า รวมทัง้ยงัครอบคลมุไปถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวตักรรมทาง

การเงินตา่งๆท่ีเหมาะสมกบัลกูค้า  

จากการผนกึกาลงัของสายบรรษัทธุรกิจ สายวาณิชธนกิจ และกลุม่ซีไอเอ็มบีในระดบัอาเซียน จะทําให้ธนาคารมี

ศกัยภาพก้าวสูก่ารเป็นธนาคารท่ีสาํคญัและมีความหมายสาํหรับลกูค้าท่ีมีความสาํคญัตอ่ธนาคาร นบัเป็นความก้าวหน้า

อีกขัน้ในการร่วมกนัก้าวสูธุ่รกิจการลงทนุในอาเซียน  

ในปี 2558 ธนาคารมีธุรกรรมสาํคญัๆ ท่ีประสบความสาํเร็จดงันี ้

 

ตราสารหนี ้ หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 28,000 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 20,000 

บริษัท ทีพีไอ โพลนี จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 15,555 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 10,000 
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ตราสารหนี ้ หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 7,100 

บริษัท ทีพีไอ โพลนี จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 6,000 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 5,300 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 4,227 

องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 4,000 

บริษัท ควอลติี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 4,000 

การไฟฟ้านครหลวง ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 4,000 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 3,600 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 3,000 

บริษัท อีซี่ บาย จํากดั (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัจําหนา่ย 2,500 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,366 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท โตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท ไทยโอริกซ์ลสีซิ่ง จํากดั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท อีซี่ บาย จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,000 

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลสีซิ่ง จํากดั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 1,000 

บริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 1,000 

บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 600 

บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 500 

บริษัท ลลลิ พร๊อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 500 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 385 

บริษัท เอเชียเสริมกิจลสีซิ่ง จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 300 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 300 

บริษัท ถิรไทย จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 200 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 130 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 120 
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ตราสารทุน หน้าที่ มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน 

(JASIF) 

ตวัแทนจําหนา่ย 55,000.00 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จํากดั (มหาชน) (SPRC) ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ย 

15,617.84 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (PLAT) ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ย 

5,180.00 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอมตะซมัมทิ

โกรท (AMATAR) 

ตวัแทนจําหนา่ย 3,578.90 

บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) (BR) ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ย 

3,171.52 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอช

เอ บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ (WHABT) 

ผู้จดัการการจําหนา่ยและ

รับประกนัการจําหนา่ย 

2,020.00 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) (SCN) ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ย 

1,500.00 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั (มหาชน) (TKN) ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ย 

1,440.00 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) (PMTA) ผู้จดัการการจําหนา่ยและ

รับประกนัการจําหนา่ย 

637.56 

บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี จํากดั (มหาชน) (RP) ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ย 

465.00 

 

สายพาณิชย์ธนกิจ 

 

สายพาณิชย์ธนกิจ ให้บริการลกูค้าท่ีเป็นกิจการภายในครอบครัวไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง โดยเจ้าหน้าท่ีของ

ธนาคารท่ีมีความเช่ียวชาญผา่นศนูย์ธุรกิจท่ีตัง้อยูต่ามพืน้ท่ีกลยทุธ์ทัว่ประเทศ  และด้วยการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการ

ทางการเงินอย่างครบวงจร เช่น วงเงินหมนุเวียนในธุรกิจ ผลิตภณัฑ์สําหรับการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) 

ตลอดจนผลิตภัณฑ์สําหรับการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้สายพาณิชย์ธนกิจยงัผลกัดนัให้ลูกค้าไปขยายธุรกิจใน

อาเซียน เพ่ือเปิดโอกาสทางธุรกิจจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศยัเครือข่ายของกลุม่ซีไอเอ็มบีท่ีมี

ความแข็งแกร่งและครอบคลมุทัว่ภมูิภาค 

 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สายพาณิชย์ธนกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านของขนาดสินทรัพย์และ

รายได้  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน สายพาณิชย์ธนกิจจึงดําเนินนโยบายรักษาขนาด

สนิทรัพย์ โดยมียอดสนิเช่ือ ณ เดือนธนัวาคมอยูท่ี่ 51 พนัล้านบาท  สาํหรับปี 2559 สายพาณิชย์ธนกิจจะมุ่งเน้นการสร้าง

รากฐานท่ีมัน่คง โดยการรักษาคณุภาพของพอร์ตสินเช่ือ การพฒันาระบบงานต่างๆ และการวางแผนปลอ่ยสินเช่ือตาม
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พืน้ท่ีและอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและรักษาการเติบโตของการดําเนินธุรกิจด้าน

พาณิชย์ธนกิจอยา่งยัง่ยืน 

 

สายธุรกิจรายย่อย 

 

ปี 2558 เป็นปีแห่งผลงานความสําเร็จสําหรับสายธุรกิจรายย่อย ทัง้ในด้านการขยายฐานลกูค้ากลุม่เป้าหมาย

ผา่นการนําเสนอผลติภณัฑ์กองทนุและประกนัอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมการให้บริการเสมือนเป็นผู้ ให้คําปรึกษาด้านการลงทนุ

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของลูกค้าด้วยทีมงานท่ีมีความสามารถ ทัง้พนักงานขาย พนักงานดูแลลกูค้า และผู้จัดการสาขา 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้พฒันาผลิตภณัฑ์ บริการ และจุดบริการลกูค้าอย่างต่อเน่ืองโดยร่วมกบับริษัทชัน้นําอย่าง AIS 

และ 7-Eleven นําเสนอบริการท่ีแตกตา่ง อาทิ การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีศนูย์บริการ AIS และ การออกบตัร เอทีเอ็ม 

ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์ ท่ีเป็นทัง้บตัรเอทีเอ็มและบตัรใช้จ่ายสินค้าในบตัรเดียวกนั เพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้จ่ายผ่าน

บตัรท่ีร้าน 7-Eleven ทัว่ประเทศ นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้มีการพฒันาระบบและรูปแบบเพ่ือเตรียมการขายและให้บริการ

สนิเช่ือตา่งๆนอกสถานท่ีด้วยระบบดิจิตอล ซึง่จะเป็นการช่วยประหยดัเวลาและอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า  

จากผลประกอบการโดยรวมในปี 2558 สายธุรกิจรายย่อยมียอดขายผลิตภณัฑ์กองทนุและประกนัสงูขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง ดงันี ้(ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2558) 

- ผลติภณัฑ์กองทนุรวมมียอดขายประมาณ 26,500 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 46 เมื่อเทียบกบัปี 2557 

- ยอดขายผลติภณัฑ์ IPO ตราสารหนี ้เพ่ิมขึน้เทา่ตวัจากปี 2557 ด้วยยอดขายกวา่ 26,700 ล้านบาท  

- ผลิตภณัฑ์หุ้นกู้ อนุพนัธ์ มียอดขายรวมทัง้สิน้ประมาณ 8,200 ล้านบาท โดยเติบโตจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 

0.02 

- ผลติภณัฑ์ประกนัมียอดขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 เป็น 1,700 ล้านบาท 

 

สายบริหารธุรกรรมการเงนิ 

 

สายบริหารธุรกรรมการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการท่ีครอบคลมุในด้านต่างๆเช่น การบริหารเงินสด (Cash 

Management) สนิเช่ือธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ (Trade Finance) และบริการด้านหลกัทรัพย์ (Securities Services) 

ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการให้บริการคําปรึกษาและผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับลกูค้าแต่ละราย

เพ่ือตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินของลกูค้าในแตล่ะวนั โดยใช้เครือขา่ยเทคโนโลยีและบริการของธนาคาร 

ปี 2558 เป็นปีท่ีสายบริหารธุรกรรมการเงินดําเนินการตอ่เน่ืองทัง้การเปลีย่นแปลงและพฒันาทางด้านผลติภณัฑ์ 

ระบบ เทคโนโลยี และบริการตอ่เน่ืองจากปี 2557 ซึง่สอดคล้องกบัแผนการพฒันาของธนาคาร โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวข้อง

กบัการพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าของธนาคาร และการให้บริการแก่ลกูค้า ซึ่งได้มีการปรับปรุง

ขัน้ตอนตา่งๆในการทํางาน ตลอดจนการให้บริการ และข้อมลูตา่งๆแก่ลกูค้าหลงัการขาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่ง

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัสายงานในการก้าวไปข้างหน้าและสามารถรองรับการให้บริการกบัลกูค้าท่ีจะเพ่ิมจํานวน

ขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะลกูค้าท่ีมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทนุไปยงัประเทศตา่งๆในกลุม่อาเซียน หรือลกูค้า

จากประเทศอ่ืนในกลุม่อาเซียนท่ีต้องการลงทนุ หรือทําธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ยทุธศาสตร์ระยะยาวของสายงาน ซึ่ง

ยงัคงเป็นการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีกลุ่มซีไอเอ็มบีมีความแข็งแกร่งและความเช่ียวชาญในระดบัภมูิภาค เพ่ือ
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สร้างความแตกต่างในบริการผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีนําเสนอแก่ลกูค้าและสร้าง Value Proposition ในกลุม่เป้าหมาย

เพ่ือให้บริการธุรกรรมการเงินของธนาคารสามารถแข่งขนัได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดภูมิภาค นอกจากนี ้ทีมงาน

ยงัคงเสริมความสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองกบัลกูค้าทัว่ประเทศผ่านเครือข่ายสาขาตลอดจนผ่านระบบ Internet Banking 

เพ่ือให้ครอบคลมุฐานลกูค้าอยา่งทัว่ถึง 

การบริหารเงินสดและสนิเช่ือธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศของธนาคารเป็นการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการอนั

หลากหลายเพ่ือบริหารความเสีย่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรับลกูค้า โดยมี BizChannel เป็นช่องทางบริการ Internet 

Banking ของธนาคารท่ีทําให้ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมต่างๆทางการเงินของสายบริหารธุรกรรมการเงินได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ นอกจากนี ้ในปี 2558 ยงัคงมีการนําเสนอบริการหลกัๆท่ีเป็นท่ีต้องการของลกูค้าในตลาดและการนําเสนอ

ช่องทางให้บริการของธนาคารท่ีได้รับความนิยมจากลกูค้า เช่น บริการ Trade Finance Quick Guarantee และ Cheque 

Payment Centre ท่ีสาํนกังานใหญ่ของธนาคาร ซึง่สามารถรองรับการให้บริการลกูค้าในการทําการจ่ายเงินให้กบัซพัพลาย

เออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมาธนาคารมีปริมาณรายการทําการจ่ายเงินให้กบัซพัพลายเออร์ 

ผ่านบริการรับออกเช็คสัง่จ่ายแทนลกูค้าเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ในสว่นของบริการสินเช่ือธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับส่วนราชการ ธนาคารได้มีการพฒันาระบบของธนาคารเพ่ือสนบัสนุนระบบการชําระเงินและการ

ออกหนงัสอืคํา้ประกนัทางอิเล็กทรอนิกส์ อนัเป็นสว่นหนึ่งของการดําเนินธุรกรรมในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ e-Government Procurement (e-GP) ของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

ในการให้บริการทางด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ ธนาคารได้รับใบอนุญาตสําหรับการให้บริการประเภทต่างๆ ได้แก่ 

บริการนายทะเบียน บริการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  บริการบริหารกองทุน และบริการดูแลรักษาหลกัทรัพย์ จากใบอนญุาต

ดงักลา่ว ทําให้การบริการทางด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ของธนาคารเป็นไปอย่างครบวงจร โดยรวมถึงการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

บริการนายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน บริการดแูลรักษาหลกัทรัพย์ บริการตวัแทนหลกัทรัพย์ต่างๆ เช่น บริการ Safe 

Keeping เป็นต้น ทัง้นี ้การให้บริการเหล่านีม้ีการรองรับด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีมั่นคง ซึ่งทําให้บริการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ประกอบกับความมุ่งมั่นของทีมงาน ทําให้บริการของธนาคารสอดคล้องกับความ

ต้องการของลกูค้าท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ได้ 

สนิทรัพย์ภายใต้การดแูลของธนาคารมาจากธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ้(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558): 

(ก) การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จํานวน 38 รายการ มลูคา่ 86,935 ล้านบาท 

(ข) การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์และตวัแทนชําระเงินสําหรับหุ้นสามญัจํานวน 18 หลกัทรัพย์ หุ้นกู้ เอกชน

จํานวน 167 ราย พนัธบตัรรัฐบาลจํานวน 4 รายการ รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 184,080 ล้านบาท 

(ค) การเป็นตวัแทนด้าน Long Term Facility และตวัแทนหลกัทรัพย์ มลูคา่ 29,690 ล้านบาท 

 

สายบริหารเงนิ 

 

ปี 2558 เป็นอีกปีแห่งความสําเร็จของสายบริหารเงิน โดยสายบริหารเงินสามารถสร้างรายได้เติบโตได้อย่าง

ตอ่เน่ือง โดยมีอตัราเตบิโตเกินกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ถึงแม้เป็นปีท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัและมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก ทัง้นี ้

ความสาํเร็จดงักลา่วเกิดจากความร่วมมือของพนกังานในสายงานและหนว่ยงานตา่งๆ ของกลุม่ธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็ม

บี รวมถึงการมีเครือขา่ยท่ีแข็งแกร่งในภมูิภาคอาเซียน 
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ด้วยความพร้อมในการให้บริการแบบมืออาชีพ สายบริหารเงินได้พฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีช่วยบริหารความ

เสี่ยงอย่างเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของลกูค้า โดยในปี 2558 ธนาคารได้รับรางวลัในด้านผลิตภณัฑ์บริหารเงินและ

บริหารความเสีย่งตา่งๆ จํานวน 13 รางวลั จากการสาํรวจของนิตยสาร ASIAMONEY ดงันี ้

 

1. ธนาคารตา่งชาติท่ีให้บริการด้านอตัราแลกเปลีย่นดีท่ีสดุ (Best for Overall FX Services) 

2. ธนาคารตา่งชาติท่ีให้บริการด้าน FX Options ดีท่ีสดุ (Best for FX Options) 

3.  ธนาคารตา่งชาติท่ีมีผลติภณัฑ์และการให้บริการด้านอตัราแลกเปลีย่นดีท่ีสดุ (Best for FX Products and 

Services) 

4. ธนาคารต่างชาติท่ีมีงานวิจยัด้านตลาดอตัราแลกเปลี่ยนดีท่ีสดุ (Best for FX Research and Market 

Coverage) 

5. ธนาคารท่ีให้บริการด้านตราสารหนีภ้าคเอกชนดีท่ีสดุในประเทศไทย (Overall Best for Credit) 

6. ธนาคารท่ีให้บริการหุ้นกู้ภาคเอกชนดีท่ีสดุในประเทศไทย (Best for Credit Services) 

7. ธนาคารท่ีมีงานวิจยัด้านตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชนดีท่ีสดุในประเทศไทย (Best for Credit Research 

and Market Coverage) 

8. ธนาคารท่ีมีทีมการตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชนดีท่ีสดุในประเทศไทย (Best for Credit Sales) 

9. ธนาคารท่ีเสนออนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านสินเช่ือดีท่ีสดุในประเทศไทย (Best for 

Credit Derivatives) 

10. ธนาคารท่ีให้บริการบริหารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ดีท่ีสดุในประเทศไทย (Overall Best for Interest 

Rates) 

11. ธนาคารท่ีมีงานวิจยัด้านอตัราดอกเบีย้ดีท่ีสดุในประเทศไทย (Best for Interest Rate Research) 

12. ธนาคารท่ีมีผลิตภณัฑ์และการเสนอขายผลิตภณัฑ์บริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ดีท่ีสดุในประเทศ

ไทย (Best for Interest Rate Products and Sales) 

13. ธนาคารท่ีเสนออนุพนัธ์ทางการเงินด้านอตัราดอกเบีย้ดีท่ีสดุในประเทศไทย (Best for Interest Rate 

Derivatives) 

 

ทัง้นี ้ในปี 2558 ทีมบริหารผลิตภณัฑ์ตราสารอนุพันธ์ได้รับรางวลั “สถาบนัการเงินท่ีมีผลิตภณัฑ์อนุพนัธ์ทาง

การเงินท่ีดีท่ีสดุในประเทศไทย” (The Best Structured Product House in Thailand) ติดต่อกนัเป็นปีท่ีสอง รวมถึง

ทีมงานตลาดสถาบนัได้รับรางวลั “สถาบนัการเงินท่ีมีการวิจัย การจําหน่าย และการค้าตราสารหนีส้กุลเงินท้องถ่ินท่ีดี

ท่ีสดุ” (The Best Local Currency Bond Individual in Research, Sales and Trading) ประจําปี 2558 โดยนิตยสาร 

The Asset นอกจากนี ้ทีมงานบริหารความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนยังได้รับรางวัล “ผู้ ให้บริการสภาพคล่องเงินตรา

ตา่งประเทศท่ีดีท่ีสดุในประเทศไทย” (The Best Foreign Currency Liquidity Provider in Thailand) โดยการจดัอนัดบั

จาก Thomson Reuters  

ในด้านการให้บริการเป็นผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ้ธนาคารได้รับการจัดอันดับท่ี 2 จาก 

Bloomberg และเป็นหนึ่งในสถาบนัการเงินท่ีมียอดการซือ้ขายตราสารหนีใ้นตลาดรองสงูสดุห้าอนัดบัแรก (The Top 5 

Most Active Bond House) ซึง่จดัอนัดบัโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
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ปี 2559 ถือเป็นปีท่ีมีความท้าทายสาํหรับการดําเนินธุรกิจด้านบริหารเงิน จากการรวมตวัของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community) อย่างเป็นทางการ ธนาคารตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นธนาคารทางเลือกแรกของ

ลกูค้า และเป็น ASEAN Bank for You สาํหรับลกูค้า เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่วของธนาคาร สายบริหารเงินได้จดัตัง้

ทีม Regional Business and e-Treasury Product ซึ่งเป็นทีมงานใหม่เพ่ือช่วยเหลือลกูค้าในการเตรียมความพร้อมและ

ก้าวสูก่ารรวมตวัทางเศรษฐกิจอยา่งเต็มรูปแบบ 

สายบริหารเงินยงัคงมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์บริหารเงินและบริการตา่งๆท่ีช่วยบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน

แก่ลกูค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพและมีการคํานงึถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

2.3 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน   

 
ภาวะการแข่งขัน - ส่วนแบ่งตลาด หน่วย (ล้านบาท)

ธนาคาร สินทรัพย์ ส่วนแบ่งตลาด เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด เงินให้สินเชื�อ ส่วนแบ่งตลาด

ธนาคารกรุงเทพ 2,835,852            18.1% 2,090,965            18.6% 1,868,903            17.0%

ธนาคารกรุงไทย 2,815,333            18.0% 2,135,499            19.0% 2,027,440            18.5%

ธนาคารกสิกรไทย 2,555,305            16.3% 1,705,379            15.2% 1,609,887            14.7%

ธนาคารไทยพาณิชย์ 2,774,309            17.7% 1,890,729            16.8% 1,833,406            16.7%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,705,517            10.9% 1,046,290            9.3% 1,303,454            11.9%

ธนาคารทหารไทย 838,937               5.4% 644,694               5.7% 580,776               5.3%

ธนาคารธนชาต 997,581               6.4% 669,454               5.9% 714,628               6.5%

ธนาคารทิสโก้ 280,294               1.8% 158,125               1.4% 238,260               2.2%

ธนาคารเกียรตินาคิน 236,144               1.5% 104,327               0.9% 177,966               1.6%

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 304,621               1.9% 170,217               1.5% 198,607               1.8%

ธนาคารอื�นๆ* 322,870               2.1% 637,310               5.7% 433,977               3.9%

รวม 15,666,763          11,252,988          10,987,305          

แหล่งข้อมูล งบการเงินรวม ณ ธันวาคม 2558 ของธนาคารพาณิชย ์  
 

2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ   

 

แหล่งเงนิทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 183.0 พนัล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยมืระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน) 56.4 พนัล้านบาท ธนาคารใช้เงินทนุ

ประมาณร้อยละ 82.3 จากเงินทุนทัง้หมดสําหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ ส่วนท่ีเหลือใช้ในธุรกรรมรายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงินและการลงทนุ ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทกุช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคาร

ในการควบคมุการใช้ไปของแหลง่เงินทนุให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 1 หน้า 21  

จากการเปรียบเทียบเงินให้สินเช่ือและเงินฝาก เงินให้สินเช่ือท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 75.9 พนัล้านบาทใน

ขณะท่ีเงินให้สนิเช่ือท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปีมีจํานวน 130.9 พนัล้านบาท ในด้านเงินฝากท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 181.2 

พนัล้านบาท และเงินฝากท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี มีจํานวน 1.8 พนัล้านบาท 

 

อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) 

 

ธนาคารมีการคํานวณเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (CAR) เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของต่อสินทรัพย์

เสีย่ง (CET1) และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึง่ได้มีการกําหนดให้เพ่ิมฐานเงินทนุเพ่ือให้สามารถรองรับความ

เสี่ยงได้ดีขึน้ โดย ณ สิน้เดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงท่ีร้อยละ 15.5 การดํารง

เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของตอ่สนิทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ท่ีร้อยละ 10.8 และ

ร้อยละ 10.8 ตามลําดบั ซึ่งเห็นได้ว่าธนาคารยงัคงรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกว่าเกณฑ์ขัน้ตํ่าท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 8.5 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามลาํดบั 

(หน่วย: พนัลา้นบาท) 

เงนิกองทุน 

31 ธันวาคม

2558 

31 ธันวาคม

2557 

31 ธันวาคม

2556 

 กองทนุชัน้ท่ี 1  24.7 21.0 19.6 

      เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 24.7 21.0 19.6 

 กองทนุชัน้ท่ี 2  10.7 10.7 8.3 

เงนิกองทุนรวม 35.4 31.7 27.9 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (%)  10.8 9.9 9.9 

      อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของ 10.8 9.9 9.9 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 (%) 4.7 5.1 4.2 

เงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์เสี่ยง (%) 15.5 15.0 14.1 

สินทรัพย์เสี่ยง 229.0 211.5 198.0 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง 

 

ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง คือ ความเสีย่งท่ีธนาคารไมส่ามารถหาแหลง่เงินทนุได้ทนัท่วงทีต่อความต้องการทัง้

ในปัจจุบนัและอนาคต ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลบัมาเป็นเงินสด หรือจดัหา

เงินทุนได้ไม่ทนัเวลา คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการมีบทบาทสําคญัยิ่งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารได้ให้อํานาจแก่คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลหนว่ยงานธุรกิจต่างๆ 

ซึ่งรวมถึงสายบริหารเงิน ในการดูแลและบริหารสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการมีการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินของ

ธนาคารในเชิงรุกและฉบัไวตอ่สถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยมีการประชมุทกุเดือน หรือประชมุเพ่ิมเติมเมื่อ

จําเป็น นอกจากนี ้ธนาคารมีสายบริหารความเสีย่งทําหน้าท่ีเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งเพ่ือขออนมุตัิต่อ

คณะกรรมการธนาคาร และสายบริหารเงินมีหน้าท่ีทบทวนความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งเป็นประจํา และเพ่ือความเหมาะสม

และรัดกมุในการบริหารสภาพคลอ่ง ธนาคารกําหนดให้ใช้นโยบายดงักลา่วกบับริษัทยอ่ยด้วย 
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ธนาคารจะยงัคงให้ความสําคญัในการขยายและพฒันาปรับปรุงฐานลกูค้ารายย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เติบโตของสินทรัพย์ของธนาคาร กลยทุธ์หนึ่งในการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคารได้แก่ การผลกัดนัการขยายเงินฝาก

ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวนั (CASA) รวมทัง้เงินฝากประจํารายยอ่ย ซึง่เป็นแหลง่เงินทนุท่ีมีต้นทนุการเงินตํ่าและ

มัน่คง ในขณะท่ีใช้เงินฝาก (รวมตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้ ระยะสัน้ และหุ้นกู้อนพุนัธ์) จากลกูค้าบรรษัทธุรกิจ หรือลกูค้ารายใหญ่ซึง่

มีความอ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลกูค้ารายย่อย เพ่ือเป็นช่องทางในการบริหารความสมดลุของการระดมเงินและ

สภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานท่ีรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมสําหรับลกูค้าแต่ละ

กลุ่มและเสริมความสมัพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ อันจะนําไปสู่การรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว 

นอกจากนี ้ธนาคารมีการจดัทําระบบเตือนลว่งหน้าซึง่จะมีการติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพคลอ่ง

ฉกุเฉิน ซึง่จะทําให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินมาตรการตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในภาวะท่ีขาดสภาพ

คลอ่ง ตลอดจนภาวะท่ีตลาดไมเ่อือ้อํานวย 

 

นโยบายหลักประกนั  

 

ธนาคารมีนโยบายการให้สนิเช่ือโดยให้ความสาํคญัตอ่ความสามารถในการชําระหนี ้โดยพิจารณากระแสเงินสด

จากการดําเนินงานตามปกติของลกูค้าและแหลง่อ่ืนๆ ท่ีจะนํามาชําระหนี ้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความสําคญัต่อ

หลกัประกันท่ีจะมาคํา้ประกันการกู้ ยืมด้วย เพ่ือใช้เป็นหลกัประกันของการชําระหนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสียหายของ

ธนาคารกรณีท่ีลกูหนีผิ้ดนดัชําระหนี ้สําหรับสินทรัพย์ท่ีธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลกัประกนั ประกอบด้วย เงินฝาก 

พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี ้ตราสารทนุ ท่ีดิน สิง่ปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร เป็นต้น โดยพิจารณามลูคา่หลกัประกนัและสดัสว่น

ของวงเงินต่อมลูค่าหลกัประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของการให้สินเช่ือ อนัดบัเครดิตของผู้กู้ และสภาพคลอ่ง

ของหลกัประกนั โดยธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตรีาคาหลกัประกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารความ

เสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกันท่ีธนาคารรับไว้

จะต้องมีการประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารกําหนด 

 

หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี ้ 

 

ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหนีท่ี้มีปัญหาและท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมี

ปัญหา (Watch-list) อยา่งใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การปฏิบตัิงานใน

เร่ืองการติดตามหนีม้ีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิในการติดตามหนีต้ัง้แต่

ประเภทลกูหนีท่ี้มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา  ลกูหนีท่ี้กล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลูกหนีท่ี้ตํ่ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการ

ทบทวนแนวทางการปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือไปจากการจดัชัน้ลกูหนีต้ามท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยงัมีการจดัชัน้หนีต้ามเกณฑ์คณุภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจดั

ชัน้ลว่งหน้าสาํหรับลกูหนีท่ี้มีสญัญาณบง่บอกวา่อาจมีปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนดัชําระหนี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารจดัการ

คณุภาพกลุม่ลกูหนีท่ี้คาดวา่จะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงได้จดัทําแนวทาง การ

ติดตามและรายงานผลลกูหนีก้ลุม่ดงักลา่วขึน้เรียกวา่ Early Warning Process เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กบัเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ

ในการตรวจสอบสถานะของลกูค้าอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคตจะได้มีการกําหนด

แผนการปฏิบตัิต่อลกูค้าดงักล่าวให้เหมาะสมและทันท่วงทีเพ่ือลดความเสี่ยงให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้ลูกหนีท่ี้คาดว่าจะมี
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ปัญหาดงักลา่ว จะถกูจดัให้เป็นลกูหนีก้ลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของปัญหาและความเสี่ยง 

คือ Watch List – Low, Medium และ High ในสว่นของกลุม่ Watch List – Low ยงัถือว่าเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้ปกติของ

ธนาคาร ขณะท่ีกลุม่ Watch List-Medium และ High ถือเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ โดยลกูหนีก้ลุม่ Watch List 

ทัง้ 3 ระดบัดงักลา่ว รวมถึงลกูหนี ้NPL ท่ียงัอยูร่ะหวา่งเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนีท่ี้มียอดหนีเ้กินกว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป 

จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะทํางานบริหารจดัการหนีท่ี้มีปัญหา (Problem Loan 

Working Group (PLM)) เป็นประจําทกุเดือน โดยคณะทํางาน PLM ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือติดตามดแูลและพิจารณาให้

คําแนะนําการจดัการหนีข้องลกูหนีก้ลุม่ดงักลา่วและรวมถึงลกูหนีก้ลุม่อ่ืนท่ีธนาคารต้องการดแูลใกล้ชิด เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

สินเช่ือได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาลูกหนีไ้ด้ทนัเวลาก่อนท่ีจะกลายเป็นหนีท่ี้มีปัญหา อนัจะเป็นการช่วยลดความ

เสยีหายของธนาคารและทําให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงินคืนจากสนิเช่ือท่ีมีปัญหากลบัมามาก 

 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

 

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีท่ี้ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมีแนวโน้ม

สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัใหมไ่ด้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ธนาคารและลกูหนีไ้ด้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

ร่วมกนั กลา่วคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนีค้ืนสงูสดุ หรือมีสว่นสญูเสียตํ่าสดุ ในขณะท่ีลกูหนีย้งัคงสามารถดําเนิน

ธุรกิจได้ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสญูเสียบางสว่นของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้าม

หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้เป็นการหลีกเลี่ยงการจดัชัน้หนี ้การกนัเงินสํารองเพ่ิม และ

หลกีเลีย่งหลกัเกณฑ์การระงบัรับรู้ดอกเบีย้ค้างรับเป็นรายได้ 

ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้โดยธนาคารจะถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีการท่ี

กําหนดไว้สาํหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ซึง่ครอบคลมุการวิเคราะห์ลกูหนี ้การอนมุตัิ การจดัทําเอกสารสญัญา 

การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร 

นอกเหนือจากหนว่ยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้าง

หนีแ้ล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ ชํานาญการเฉพาะซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ี

ปรึกษาทางการเงินให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือทําการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ทนธนาคารได้ โดยเง่ือนไขปรับปรุง

โครงสร้างหนีจ้ะต้องนําเสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ หรือผู้มีอํานาจอนมุตัิ

ตามคําสัง่ของธนาคาร 

 

นโยบายการจดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

 

ธนาคารได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีกําหนดให้จดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูตามอตัราท่ีกําหนดสาํหรับสนิทรัพย์จดัชัน้แตล่ะประเภท ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี 

สนส. 31/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัชัน้หนี ้และการกนัเงินสํารองของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2551 หรือ

ตามท่ีจะมีการแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมี

หลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกวา่ โดยมีทัง้การจดัชัน้ตามเกณฑ์คณุภาพ และการจดัชัน้ตามจํานวนวนัค้างชําระตามท่ีธนาคารแหง่
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ประเทศไทยกําหนด โดยใช้ผลท่ีด้อยกวา่ระหวา่งสองเกณฑ์ดงักลา่วเป็นผลสรุปการจดัชัน้เพ่ือสะท้อนความเสี่ยงท่ีแท้จริง

ของลกูหนี ้

นอกจากการกนัเงินสาํรองรายลกูหนี/้รายบญัชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะให้มีการกนัเงินสาํรองทัว่ไป 

(General Provision) ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่ได้คาดหมายจากวฏั

จกัรเศรษฐกิจ และจากปัจจยัอ่ืนๆ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

 

ธนาคารมุง่ท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์การบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล เพ่ือให้ธนาคารมีผลประกอบการ

ทางการเงินท่ีมัน่คง น่าเช่ือถือและยัง่ยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลกัๆ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) และความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหาร

ความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย การระบคุวามเสีย่ง การวดัความเสีย่ง การกํากบัติดตามความเสี่ยง และการจดัการความเสี่ยง

ด้วยระบบการบริหารความเสีย่งท่ีแข็งแกร่ง โดยมีหลกัการท่ีวา่ ผลตอบแทนต้องสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงท่ีธนาคารรับ

ได้  

 

คณะกรรมการธนาคารได้จดัตัง้คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพ่ือกํากบัดแูลด้านความเสี่ยงท่ีมี

ความอิสระ  ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทุกประเภทของความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง

คณะกรรมการ BRC ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็น คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ

ธนาคารได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการย่อยอีก 4 

คณะ ท่ีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเก่ียวกบัความเสีย่งด้านตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Committee: CRC) รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงด้านเครดิต 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Committee: ORC) รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความ

เสีย่งด้านปฏิบตัิการ คณะกรรมการ Basel Committee กํากบัดแูลเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ Basel และคณะกรรมการ

ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง  (Reputation Risk Committee) รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงด้านช่ือเสียง ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการย่อยต่างๆ ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ทําหน้าท่ีทบทวน

และเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ง เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทัง้กําหนดโครงสร้างการ

กํากบัดแูลในด้านนี ้เพ่ือให้ความเสีย่งด้านตา่งๆมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และมีกระบวนการ

พิจารณาตดัสนิใจท่ีโปร่งใส  

 

ทัง้นี ้ธนาคารมีสายบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีพฒันาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบตัิในการ

บริหารความเสีย่งภายในธนาคารท่ีเหมาะสม สายบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

Board Risk Committee คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการยอ่ยภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ตลอดจนช่วยฝ่ายจดัการในการบริหารความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ในการดําเนินธุรกิจ สายบริหาร

ความเสีย่งเป็นหนว่ยงานอิสระจากหนว่ยงานธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

 

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์เป็นความเสีย่งท่ีอาจเกิดจากการสญูเสีย อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่เพียงพอหรือ

คลอบคลมุ ซึ่งอาจคุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลทําให้ขาดความได้เปรียบในการแข่งขนั หรือการขาด

ทรัพยากรและมาตรการท่ีจําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  

 

เป้าหมายท่ีสาํคญัของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ คือ การรักษาความเสี่ยงท่ีดําเนินการโดยธนาคารให้อยู่

ในระดบัท่ีกําหนด เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทนุ โดยลดการเกิดความสญูเสียท่ีอาจ

เกิดขึน้ ดงันัน้ธนาคารมีการกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนมุตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การ

ติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงของแผนธุรกิจท่ีได้รับการอนมุตัิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ

อปุสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม  ผู้บริหารระดับสงูและ

คณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการกําหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดําเนินการแล้ว 

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารท่ีได้รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงเทียบกบัเป้าหมาย

และแผนงาน 

 

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ท่ีสาํคญัๆ สรุปได้ดงันี ้

 

1.  ความเสี่ยงจากโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการไม่เหมาะสม 

 

ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจให้ประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจดัตัง้คณะกรรมการและหนว่ยงานตา่งๆ ให้ทําหน้าท่ีและรับผิดชอบงานต่างๆ ตามท่ี

กําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดลุอํานาจตามหลกัการกํากบัดแูลและการปฏิบตัิงานท่ีดีอนัจะทํา

ให้การทําธุรกรรมตา่งๆ มีความถกูต้องเท่ียงตรงและการดําเนินการตามแผนธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 

2.  ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวการณ์แข่งขัน 

 

ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัเป็นปัจจยัภายนอกท่ีธนาคารต้องติดตามอยู่เสมอ การดําเนินการตามแผนธุรกิจ

ภายใต้สภาวการณ์ภายนอกท่ีไมเ่อือ้อํานวยอาจทําให้ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ เพ่ือ

ลดความเสี่ยงดังกล่าว สํานกัวิจัยร่วมกับด้านกลยุทธ์จะมีการติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม

ทางการแขง่ขนัอยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะ การวิเคราะห์และประเมินธนาคารคูแ่ขง่อยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจยั

เชิงกลยทุธ์และข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการคณะตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาดําเนินการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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3.  ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงนิกองทุน 

 

ความเพียงพอของเงินกองทนุเป็นสว่นประกอบท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ของกลไกในการลดและบริหารความเสีย่ง ซึง่ได้แก่ 

การรักษาเงินกองทนุให้เพียงพอทัง้ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต (extreme but plausible events) จากผลการทดสอบ

สภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้กําหนดแผนการบริหารจดัการเงินกองทนุ ตลอดจนแผนปฏิบตัิการในการรักษา

ระดบัเงินกองทนุของธนาคารให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด หนึ่งในเคร่ืองมือท่ีธนาคารใช้คือ CAR Trigger (Capital 

Adequacy Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยทุธ์และการเงินร่วมกบัสายบริหารความเสี่ยงใช้เป็นสญัญาณเตือนลว่งหน้าในการ

ติดตามและรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ 

 

ความเสี่ยงด้านเครดติ  

 

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีลกูค้า หรือคู่สญัญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบตัิตาม

ภาระหรือพันธะท่ีมีต่อธนาคารตามท่ีระบุไว้ในสญัญาเงินกู้หรือสญัญาผูกพนัอ่ืนๆ ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจส่งผลให้

คณุภาพของสนิเช่ือธนาคารด้อยลง ซึง่จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการทํากําไรและระดบัเงินกองทนุ การบริหารความเสี่ยง

ด้านเครดิตมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเสริมสร้างมลูคา่แก่ผู้ ถือหุ้นโดยรายได้ท่ีได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากบัระดบัความ

เสีย่งท่ียอมรับได้ ทัง้นี ้ภายใต้นโยบายบริหารความเสีย่งด้านเครดิต ธนาคารได้จดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง 

เทคนิคการวดัความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่ง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดลุผา่นการกําหนดหน้าท่ี

อยา่งชดัเจน ระหวา่งผู้ ทําหน้าท่ีด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สนิเช่ือ ผู้ประเมินสนิเช่ือ ผู้อนมุตัิสนิเช่ือ และผู้บริหารจดัการความ

เสีย่ง ในขณะเดียวกนั กรอบและวิธีปฏิบตัิการเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งสาํหรับธนาคารและบริษัทยอ่ยได้มีการปรับปรุง

เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่งของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบี 

 

ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเคร่ืองมือในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมกบั

ประเภทลกูค้า และพอร์ตสนิเช่ือของธนาคารท่ีเติบโตขึน้  ประกอบไปด้วย Corporate Rating Tool ซึ่งพฒันาและใช้สําหรับ

ลกูค้าบรรษัทธุรกิจ หรือลกูค้าขนาดใหญ่ เคร่ืองมือจดัระดบัความเสี่ยง SMEs Rating Model สําหรับลกูค้าขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เคร่ืองมือจดัระดบัความเสี่ยงสินเช่ือกลุม่พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) และระบบประเมินโดย

ใช้คะแนน (Credit Scoring) สาํหรับลกูค้ารายย่อยทัง้สินเช่ือไม่มีหลกัประกนัและสินเช่ือมีหลกัประกนัตลอดจนสินเช่ือเช่า

ซือ้ ซึง่ในปัจจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system) เพ่ือใช้ในการจดัระดบัความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง 

(model monitoring) ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ   

 

ความเสี่ยงจากหนีด้้อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีกระทบต่อ

ความสามารถในการทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดงันัน้ ธนาคารจึงให้ความสําคญักับการ

ติดตามและจดัการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั และมีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอย่างเพียงพอ  นอกจากนี ้

ธนาคารมีการติดตามดแูลและบริหารจดัการลกูค้าท่ีมีปัญหาในเชิงรุกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกนัไม่ให้สินเช่ือด้อยคณุภาพลง 

สาํหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตระดบั Portfolio นัน้ ธนาคารตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

โดยมีการกําหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limits) ในระดบัท่ีเหมาะสม เชน่ เพดานความเสีย่งในระดบัประเทศ เพดานความ
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เสี่ยงในการให้เงินกู้ยืมต่อกลุม่ลกูค้า เพดานความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจท่ีมี RAG (Red, Amber & Green) Indicators 

เพ่ือช่วยในการกําหนดเพดานความเสีย่งและควบคมุการกระจกุตวัของสนิเช่ือ ตลอดจนเพ่ือช่วยให้แนวทางท่ีชดัเจนในการ

ปลอ่ยสินเช่ือ ดงันี ้“Red - ไม่ควรขยายสินเช่ือ” “Amber – ระมดัระวงัในการปลอ่ยสินเช่ือ” และ “Green – ขยายสินเช่ือ” 

เป็นต้น นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีธนาคารจะได้รับหากเกิด

เหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกตํ่า ในกรณีท่ีเป็นไปได้และกรณีรุนแรง   

 

ทกุๆ ปี ธนาคารจะได้มีการกําหนด Risk Appetite หรือระดบัความเสี่ยงของ Portfolio ท่ียอมรับได้ภายใต้สภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีนัน้ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจดําเนินไปภายใต้ระดบัความเสี่ยงท่ี

ธนาคารสามารถบริหารจดัการได้ โดยได้มีการติดตามควบคมุเป็นประจําทุกเดือนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง คณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการธนาคาร 

 

ความเสี่ยงด้านตลาด  

 

ความเสีย่งด้านตลาดเกิดขึน้เมื่อธนาคารมีการทําธุรกรรมท่ีมีความเสีย่งจากความผนัผวนของปัจจยัด้านตลาด อนั

ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทนุและตลาดสินค้าโภคภณัฑ์ ซึ่ง

อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่รายได้และสถานะเงินกองทนุของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสีย่งด้านตลาด

เพ่ือให้มัน่ใจวา่กฎระเบียบและวิธีปฏิบตัิเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานท่ี

ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง อีกทัง้ธนาคารยงัมีการประเมินและ

กําหนดเงินทนุสาํรองเพ่ือรองรับความเสีย่งด้านตลาด ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  

 

ความเสีย่งด้านตลาดประกอบด้วย 

 

1.  ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ธนาคารควบคมุดแูลความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ทัง้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Banking Book) และบญัชีเพ่ือ

การค้า (Trading Book) ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ี

สนิทรัพย์ หนีส้นิ และรายการนอกงบดลุท่ีอยู่ในบญัชีเพ่ือการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบีย้ หรือการครบ

กําหนดสญัญาไมต่รงกนั หรือเมื่ออตัราดอกเบีย้อ้างอิงของสนิทรัพย์และหนีส้นิมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมส่อดคล้องกนัและมี

ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ (NII) และ/หรือมลูค่าทางเศรษฐกิจของสว่นทนุ (EVE) ธนาคารใช้วิธี Re-pricing Gap 

Analysis โดยจะวิเคราะห์ความเคลือ่นไหวอตัราดอกเบีย้ของสนิทรัพย์และหนีส้นิในแตล่ะช่วงเวลา นอกจากนี ้ธนาคารยงัมี

การประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ตอ่การสญูเสยีรายได้ (ดอกเบีย้รับสทุธิ) และ/หรือ มลูคา่ทางเศรษฐกิจ

ของสว่นทนุของธนาคารอนัเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ทัง้ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต โดย

ธนาคารได้กําหนด Management Action Triggers (MATs) เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะมีผลต่อดอกเบีย้รับ

สทุธิ (NII Effect) และต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของสว่นทนุ (EVE Effect) ธนาคารจะมีการรายงานผลการวิเคราะห์และการ

ควบคมุความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) คณะกรรมการความเสี่ยง (Board Risk 

Committee: BRC) และคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD) 

 

ธนาคารบริหารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้โดยการปรับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนีส้ินให้สอดคล้องกับ

ทิศทางของอัตราดอกเบีย้ท่ีคาดการณ์ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายได้ดอกเบีย้สุทธิและมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป 

ผลลพัธ์ท่ีได้ไปปรับปรุงการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ เพ่ือให้ธนาคารสามารถ

บรรลเุป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.00 และ 2.00 ต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิในระดบักลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ สิน้เดือน

ธันวาคม 2558 มีรายได้สทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.40 และ 0.80 และมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทนุลดลงร้อยละ 1.52 และ 

3.04 ตามลาํดบั 

 

สาํหรับบญัชีเพ่ือการค้านัน้ ความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้าจะอยู่ในการควบคมุดแูลของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคา

ยุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการค้าทุกวันเพ่ือติดตามกําไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงาน

ควบคมุดูแลความเสี่ยงทําหน้าท่ีจดัทํารายงานสถานะความเสี่ยงรายวนั มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV01) 

Limit, Greek Limit , Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพ่ือควบคมุความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และเงินทนุของธนาคาร 

 

2.  ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

ในการบริหารความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดบัความเสี่ยงตามท่ีนโยบาย

ของธนาคารกําหนดนัน้ ธนาคารพยายามจัดหาแหลง่เงินทุนท่ีเป็นสกุลเดียวกบัสกุลเงินในการให้สินเช่ือ หรือใช้ตราสาร

อนพุนัธ์ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้กําหนดเพดานความเสี่ยงท่ีเหมาะสมแยก

ตามประเภทผลิตภณัฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk 

(VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ทําการประเมินมลูค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจํา

ทกุวนั ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3.  ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ 

 

ธนาคารไมม่ีการทําธุรกรรมลงทนุในตราสารทนุเพ่ือค้านอกเหนือจากการเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทในเครือ

ของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามญัท่ีได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา และในบางกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพิจารณาแล้วว่าเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพและมีการบริหารจัดการท่ีดีสําหรับตราสาร

อนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสี่ยงด้านตลาดทัง้หมด 

จึงไมม่ีความเสีย่งด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้าของตราสารทนุ หรือสนิค้าโภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง การท่ีธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพนัภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดได้ อนัอาจเน่ืองมาจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดหรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุท่ีเพียงพอได้

ทนัตามกําหนด ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคมุดูแล

ระดบัสภาพคลอ่งให้เพียงพอท่ีจะชําระภาระผกูพนัได้ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีโครงสร้างแหลง่ท่ีมาของเงินทนุหลกั

คือเงินฝากและการใช้ไปของเงินทุนหลกัคือสินเช่ือ นอกจากนี ้ธนาคารจะต้องรักษาระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องท่ี

เหมาะสมโดยมีสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคลอ่งสงูอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นแหล่งสํารองสําหรับสภาพคล่องของธนาคาร โดยตาม

โครงสร้างของธนาคาร สายบริหารเงินมีหน้าท่ีในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดแูลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินมีหน้าท่ีในการดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ

ธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

(Board of Directors: BOD) เพ่ืออนมุตัิ รวมถึงมีหน้าท่ีในการอนมุตัิระดบัความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร โดยมี

สายบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีควบคุมและดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของกลุม่ธุรกิจการเงินนัน้ จะเป็นการบริหาร

แบบกระจายอํานาจ (Decentralised) โดยหากธนาคารจะช่วยเหลือด้านสภาพคลอ่งแก่นิติบคุคลในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

จะต้องเป็นไปตามวงเงินสนิเช่ือท่ีได้รับอนมุตัิตามอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ (Credit Committee: CC) และ

คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะมี

สภาพคลอ่งเพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจ ผา่นการวิเคราะห์สว่นตา่งสภาพคลอ่ง (Liquidity Gap Analysis) ทัง้ในภาวะปกติ 

(Normal Situation) และภาวะวิกฤตสภาพคลอ่ง (Crisis Situation) โดยในการจดัทําสว่นตา่งสภาพคลอ่งสะสมภาวะวิกฤต 

(bank-specific, market-wide, and combination of both crises) ธนาคารจะมีการเพ่ิมปัจจยัท่ีสง่ผลลบเพ่ิมขึน้ต่อสภาพ

คลอ่งธนาคาร ซึง่ความถ่ีของการควบคมุและรายงานความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งตา่งๆ จะจดัทําอยา่งน้อยเดือนละครัง้ หาก

ระดบัความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสงูเกิน เพดานท่ีกําหนด (limits / MATs) สายบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทัง้ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี

กําหนดในระเบียบวิธีการปฏิบตัิ ธนาคารจดัให้มีแหลง่เงินทุนท่ีหลากหลาย และดําเนินการปรับโครงสร้างแหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและแนวโน้มสภาพคลอ่งของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึงมุ่งดําเนินการให้มี

ต้นทนุและมีความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งท่ีเหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้

จดัทําแผนฉกุเฉินสภาพคลอ่ง (Contingency Funding Plan) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการและปฏิบตัิอนัเป็นการ

ช่วยให้ธนาคารสามารถป้องกนัและจดัการปัญหาท่ีอาจเกิดจากการระดมเงินได้ 

 

สถานะด้านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิน้เดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีอตัราสว่นสินเช่ือต่อเงินฝาก(รวมตัว๋

แลกเงินและหุ้นกู้ )อยูท่ี่ร้อยละ 90.2 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร  

 

ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ หมายถึง ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและทางอ้อมอนัเน่ืองมาจาก

กระบวนการควบคมุท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บคุลากร ระบบงาน หรือเหตกุารณ์

ภายนอก  ซึง่ยงัประกอบด้วยปัจจยัความเสีย่งท่ีเกิดจากการขาดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดหีรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร 

ปัจจยัเหลา่นีส้ามารถสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้  

 

เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบาย แนวทางและวิธีการ

ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ธนาคารมีการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความ

โปร่งใส และสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ Board Risk Committee ตามอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ืออนมุตัินโยบาย และ

วิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการท่ีเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล  นอกจากนี ้ธนาคารยังได้แต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการเพ่ือหารือ พิจารณากลัน่กรอง ประเมิน และให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ และยงัครอบคลมุถึงเหตุการณ์ทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมีปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิด

ความเสีย่ง  ได้แก่ ด้านบคุลากร กระบวนการ ระบบ และเหตกุารณ์ภายนอก  

 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริหาร

จดัการความเสีย่งด้านปฏิบตัิการร่วมกนักบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในด้านธุรกิจ ด้านผลติภณัฑ์ การบริการ และระบบสนบัสนนุ

การปฏิบตัิงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานตลอดจนพนกังานผู้ปฏิบตัิการในหน่วยงานนัน้ๆ รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลทัง้ภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานควบคมุท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

นโยบายมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้มีการปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

และการบริหารความเสีย่งภายในหนว่ยงานของตน จึงมีการแตง่ตัง้ผู้ประสานงานด้านกํากบัการปฏิบตัิงานและบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพ่ือติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตักิารในหนว่ยงานนัน้ๆ  

 

ทีมบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการจะทําหน้าท่ีพฒันาเคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ ระบ ุประเมิน 

ควบคมุ รายงานและติดตามความเสีย่งด้านปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบันโยบายความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคารและ

เป็นมาตรฐานสากล 

 

ทัง้นี ้หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร  จะต้องมีการบริหารจดัการความเสี่ยง

ด้านปฏิบตัิการโดยใช้เคร่ืองมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี ้

 

 

 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 1 หน้า 32  

1.  การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment) 

 

ทกุหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงและควบคมุความเสี่ยงด้วยตนเองและรายงานผลต่อสายบริหารความ

เสี่ยง รายงานเหล่านีจ้ะใช้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้โดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแผน

ดําเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนีธ้นาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาว่าโครงสร้างและ

กระบวนการทํางานของหนว่ยงานเหลา่นัน้มีความเหมาะสมหรือไม่ อนัจะเป็นการช่วยลดอปุสรรค์ในการปฏิบตัิงานรวมทัง้

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ทนัเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้าท่ีสําหรับผู้ปฏิบตัิงานทัว่ทัง้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมตัิท่ีชดัเจน มีระบบตรวจสอบและ

ถ่วงดลุอํานาจ รวมทัง้มีการดแูลเร่ืองความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งทําให้มีความมัน่ใจได้ว่าธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้

อยา่งตอ่เน่ืองและสอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

2.  การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบตักิาร ( Loss Event Data Reports) 

 

ธนาคารกําหนดให้ทกุหนว่ยงานมีหน้าท่ีรายงานข้อมลูความเสยีหายผา่นช่องทางท่ีธนาคารกําหนด รายงานข้อมลู

ความเสียหายนีจ้ะช่วยให้หน่วยงานต่างๆพฒันากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของตน และ

ป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ความเสยีหายเช่นเดียวกนันีข้ึน้อีกในอนาคต ข้อมลูการรายงานเหตกุารณ์ความเสียหายดงักลา่ว

จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือพฒันาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทนุของธนาคาร 

 

3.  ดัชนีชีว้ดัความเสี่ยงหลกั (Key Risk Indicators: KRIs) 

 

ธนาคารได้นํา KRI มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการให้เหมาะสมกบัองค์กร ทัง้นี ้

สญัญาณเตือนล่วงหน้าท่ีหน่วยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจดัทํา KRI จะทําให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถบริหาร

จัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงความ

สญูเสยีหรือความเสยีหายของหนว่ยงานท่ีอาจเกิดขึน้จากความเสีย่งด้านปฏิบตัิการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

4.  การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 

 

ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมถือเป็นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึ่งการออกแบบ

วิธีการควบคุมท่ีไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตุท่ีอาจทําให้ความเสี่ยงท่ีคงอยู่เกินความเสี่ยงท่ี

กําหนดของธนาคาร เพ่ือท่ีจะบริหารจดัการข้อบกพร่องเหลา่นี ้ธนาคารได้พฒันานโยบายบริหารจดัการประเด็นข้อบกพร่อง

ในการควบคมุขึน้เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ โดยจุดประสงค์ของนโยบายจดัทําขึน้เพ่ือให้ธนาคาร

แนใ่จวา่ประเด็นข้อบกพร่องตา่งๆ ได้ถกูระบแุละจําแนกออกมา รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้แนใ่จวา่ประเดน็ปัญหาได้ถกูแก้ไข

หรือได้ถกูรายงานผู้บริหารของธนาคารเพ่ือทราบอยา่งเหมาะสม 
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5.  กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 

 

ธนาคารให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงได้กําหนด

กระบวนการพิจารณาอนมุตัิผลติภณัฑ์ใหมท่ี่เข้มงวดโดยให้ระบแุละประเมินความเสี่ยงท่ีครอบคลมุความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น รวมถึงกําหนดให้มีการ

พิจารณาผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งครอบคลมุทกุด้านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบ

และนําผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาด 

 

6.  กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint Management Process)  

 

ธนาคารตระหนกัถึงความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลกูค้า จึงกําหนดให้มี

หน่วยงานและวิธีปฏิบตัิในการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยจัดตัง้หน่วยงานเพ่ือเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนท่ีมีถึง

ธนาคาร ได้แก่ การร้องเรียนผ่านสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ (ศูนย์กลางการรับเร่ืองร้องเรียน หรือ Complaint Centre)  

การร้องเรียนผา่นศนูย์บริการลกูค้า (CIMB Thai Care Centre) การร้องเรียนผา่นช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook) 

โดยสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมเร่ืองร้องเรียนท่ีผา่นมาตามช่องทางตา่งๆข้างต้น  

 

สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะทําหน้าท่ีพิจารณาและจดัสง่เร่ืองร้องเรียนไปยงัหนว่ยงานท่ีถกูร้องเรียน เพ่ือให้ทํา

การตรวจสอบข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข และจดัทําหนงัสอืตอบชีแ้จงไปยงัผู้ ร้องเรียนโดยตรง สว่นเร่ืองร้องเรียนท่ีผ่าน

มาจากหน่วยงานทางการ สํานกักรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ ทําหนงัสือตอบชีแ้จงไปยงัหน่วยงานทางการ เพ่ือให้ได้

รับทราบผลการดาํเนินการแก้ไข นอกจากนี ้สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะรวบรวมเร่ืองร้องเรียนทัง้หมดและแนวทางแก้ไข

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะทํางานร่วมพิจารณาปัญหาเร่ืองร้องเรียนเพ่ือให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ผู้ ร้องเรียนและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึน้อีก หลงัจากนัน้ สํานกักรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุปเร่ือง

ร้องเรียนและผลการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนนําเสนอตอ่คณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุเดือน 

 

7.  แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) 

 

ธนาคารกําหนดให้มีการพฒันาและบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยท่ีทกุหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร 

รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามผลของการ

วิเคราะห์ ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือให้แนใ่จวา่เมื่อเกิดเหตกุารณ์วิกฤตใดๆกระทัง่สง่ผลชะงกังนัตอ่ธุรกิจท่ีสําคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ ธุรกิจท่ี

สาํคญันัน้กลบัคืนมาและให้บริการอยา่งต่อเน่ืองได้ทัง้หมดหรือบางสว่นภายในเวลาท่ีได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา

ช่ือเสยีงและความมัน่ใจของลกูค้าของธนาคารและบริษัทในเครือ 
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8.  การตรวจสอบและกาํกับการปฏิบัติงาน (Internal Audit and Compliance)  

 

ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานเป็นหน่วยงานอิสระท่ีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการทําหน้าท่ีตรวจสอบและกํากบัการปฏิบตัิงาน และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  ด้านตรวจสอบภายในทํา

หน้าท่ีตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามหลกัการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีดี ส่วนฝ่ายกํากับการปฏิบตัิงานทําหน้าท่ีติดตามควบคุมการ

ดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 

 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ  

 

ธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศท่ีเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการธนาคาร ซึ่งบนัทึกเป็นเงินลงทนุ

ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร แตเ่ป็นจํานวนท่ีไมม่ีนยัสาํคญั 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1  ทรัพย์สินถาวรหลกัที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

(1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   กลุ่มธนาคารมีท่ีดินจํานวน 1,173 ล้านบาท อาคารจํานวน 3,778 ล้านบาท  

อปุกรณ์จํานวน 2,993 ล้านบาทและสนิทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 6 ล้านบาท เมื่อหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือด้อย

คา่จํานวน 5,180 ล้านบาท กลุม่ธนาคารมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิตามบญัชีจํานวน 2,770 ล้านบาท  ท่ีดิน อาคาร

และห้องชดุดงักลา่วใช้เป็นท่ีทําการของสาํนกังานใหญ่ ศนูย์ธุรกิจ สาขา สาขายอ่ย และท่ีทําการของบริษัทยอ่ย 

  

(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุม่ธนาคารได้ทําสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต์ โดย

สญัญาเช่ามีอายตุัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป ทัง้นีก้ลุม่ธนาคารจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามท่ีระบใุนสญัญาเช่าโดยสามารถ

สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายภายใน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

2558 2557 2558 2557 

1 - 3 ปี 237 363 197 299 

4 - 5 ปี 8 6 8 6 

6 - 10 ปี 12 15 12 15 

11 - 30 ปี 2 2 2 2 

รวม 259 386 219 322 

 

(3) ภาระผูกพันอื่น 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพนั เน่ืองจากธนาคารได้เข้าทําสญัญาติดตัง้และพฒันา

ระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าท่ีทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวอีกจํานวนเงิน

ประมาณ 112 ล้านบาท 1.1 ล้านริงกิตมาเลย์เซีย และ 27 พนัเหรียญสหรัฐ (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 81.8 ล้าน

บาท และ 0.5 ล้านริงกิตมาเลย์เซีย) 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 1 หน้า 36 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและนโยบายการบริหารงาน 

 

 บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทท่ีธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษัท  

เพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากการดําเนินการตา่งๆ ของบริษัทนัน้  โดยธนาคารลงทนุในบริษัทดงักลา่วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

50 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทนัน้ 

 

บริษัทร่วม  หมายถึง บริษัทท่ีธนาคารมีอํานาจในการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน

และการดําเนินงาน  โดยธนาคารลงทนุในบริษัทดงักลา่วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วของ

บริษัทนัน้ 

 

 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินและ/หรือธุรกิจสนับสนุนตามท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการ  โดยได้รับอนุญาตจัดตัง้กลุ่มธุรกิจทาง

การเงินจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

ธนาคารยดึหลกันโยบายเก่ียวกบัการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ 

ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย กลา่วคือ ธนาคารจะไม่ลงทนุในบริษัทใดเกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ ยกเว้นได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งธนาคารมีอํานาจในการควบคมุกิจการและได้รับอนุญาต

จดัตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจสนบัสนนุ โดยจะเป็นบริษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการให้บริการกับธนาคารและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นหลกั 

 

ทัง้นี ้ธนาคารได้รับอนุญาตจดัตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 

2552  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้วยบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

 

1.1 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน  ได้แก่  

(1)    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

(2) บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จํากดั   

(3)    บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั   

1.2 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนบัสนนุ ได้แก่ 

(1)  บริษัท ซีที คอล จํากดั   
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2. การลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินเกินร้อย

ละ 10 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ได้เฉพาะในบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

2.1 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีได้รับ

อนญุาตให้ถือหุ้นอยูก่่อนแล้ว  

2.2 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนบัสนนุเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบนัการเงิน

โดยรวม  เช่น บริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ บริษัทเนชัน่แนลไอทีเอ็มเอ็กซ์  บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทติง้แอนอิน

ฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส  เป็นต้น    

2.3 บริษัทท่ีได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้การชําระหนี ้การบงัคบัชําระหนี ้หรือการประกนัการให้

สนิเช่ือ ท่ีได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.4 บริษัทซึง่เดิมได้รับอนญุาตจาก ธปท.ไว้แล้วและอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

2.5 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุท่ีธนาคารไม่มีอํานาจควบคมุกิจการ หรือบริษัท

ท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็นการลงทนุผา่นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีมีหนว่ยงานกํากบัดแูลเป็น

การเฉพาะ (regulated entity) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนญุาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูล

ดงักลา่วอนญุาตให้สามารถลงทนุได้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไมย่ตุิ ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์

ของธนาคารเน่ืองจากคา่เรียกร้องมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิของธนาคาร 

คดีดงักลา่ว ได้แก่ คดีท่ีบริษัท ไทยแมลอ่นโปลเีอสเตอร์ จํากดั (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้อง บรรษัทบริหารสนิทรัพย์

ไทย จําเลยท่ี 1 กบัพวกรวม 5 คน ประกอบด้วย บรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย จําเลยท่ี 1 นายสมเจตน์ หมูศ่ิริเลศิ จําเลยท่ี 2  

บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร จําเลยท่ี 3 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จําเลยท่ี 4 และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จําเลยท่ี 5 

(ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกจําเลยท่ี 3 จําเลยท่ี 4 และจําเลยท่ี 5 ว่า “ธนาคาร”) ต่อศาลแพ่ง เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2550 (คดีดําท่ี 

1215/2550) ฐานความผิดเพิกถอนสญัญาการโอนสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพและเพิกถอนการโอนสทิธิการรับจํานอง,  ละเมิด, 

เรียกคา่เสยีหาย  โดยมีทนุทรัพย์ขณะฟ้องจํานวน 24,500 ล้านบาท ซึง่แยกเป็นคา่เสยีหายแก่ช่ือเสยีงจํานวน 12,250 ล้าน

บาท และคา่เสยีหายจากการท่ีไม่สามารถประกอบกิจการได้จํานวน 12,250 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 

ตอ่ปี ของเงินต้นจํานวนดงักลา่วนบัแตว่นัฟ้องจนกวา่จะชําระเสร็จ  โดยให้จําเลยทัง้ห้าร่วมกนัรับผิดในจํานวนเงินดงักลา่ว   

  ตามฟ้องโจทก์ได้ถกูศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ชัว่คราวแล้ว ดงันัน้ สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์

จึงไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ท่ีจะโอนให้กบับรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

(“บสท.”)  ซึง่ในสว่นของธนาคาร (จําเลยท่ี3) ได้ยื่นคําให้การแก้ต่างคดีเมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 โดยปฏิเสธคําฟ้องของ

โจทก์ทัง้สิน้ โดยสรุปได้ดงันี ้

• วนัท่ี 28 มีนาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ชั่วคราว ตามคดีหมายเลขแดงท่ี   

ล.391/2543 

• วนัท่ี14 สงิหาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางมีคําสัง่ให้ถอนฟ้องคดีดงักลา่วและจําหน่ายคดีออกจากสารบบ

ความในวนัเดียวกนั   

• วนัท่ี 12 ตลุาคม 2544 ธนาคารได้ทําสญัญาโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์และโอนสิทธิการรับจํานอง

ให้แก่ บสท. โดย บสท. ได้ออกหลกัฐานการรับโอนสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์  

  ดงันัน้ ในช่วงเวลาท่ีธนาคารได้โอนสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์ให้กบั บสท. นัน้ โจทก์มิได้มีสถานะท่ีถกูศาล

มีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ชัว่คราวแล้ว จึงถือได้ว่าธนาคารได้โอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของโจทก์ให้กบับสท.ตามหลกัเกณฑ์ฯ

และชอบด้วยกฎหมาย   

  เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551 ศาลได้มีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์บนพืน้ฐานว่า การโอนสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ

ของโจทก์ ระหวา่งธนาคารและ บสท. เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย โดยไมจํ่าต้องพิจารณาในประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม 

  เมื่อวนัท่ี 10 กันยายน 2551 โจทก์ได้ยื่นอทุธรณ์ และธนาคาร (จําเลยท่ี 3) ได้ยื่นคําแก้อทุธรณ์เมื่อวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน 2551 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชัน้ต้น  โจทก์ยื่นฎีกาและ 

ธนาคาร (จําเลยท่ี 3) ยื่นคําแก้ฎีกาเมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

 

6.1    ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขท่ี บมจ. 480) 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : อาคารหลงัสวน เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

โทรศพัท์ : 0-2638-8000 และ 0-2626-7000 

โทรสาร : 0-2633-9026 

ศนูย์บริการลกูค้า  

Care Center 

: โทรศพัท์ 0-2626-7777  

อีเมล์ cimbthai.carecenter@cimbthai.com 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์ 0-2638-8615 

อีเมล์ ir@cimbthai.com 

งานเลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274 

อีเมล์ cs@cimbthai.com 

เวบ็ไซต์ : http://www.cimbthai.com 
  

 บุคคล/แหล่งอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

SET Contact Center : 0-2009-9999 

เวบ็ไซต์ : http://www.set.or.th/tsd 

อีเมล์ : SETContactCenter@set.or.th 
   
ผู้สอบบัญช ี : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ท่ีอยู ่ : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0-2344-1000 และ 0-2286-9999 

โทรสาร : 0-2286-5050 

โดย : - นางอโนทยั   ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 

- นางอณุากร   พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3257 

- นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 

http://www.cimbthai.com/
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นิติบุคคลที่ธนาคารถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจาํหน่าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

 

 บริษัท /  สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมดที่

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 

ที่ถอื 
ร้อยละ 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี จํากดั 

43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์   ชัน้ 25, 32 ถ. สาทรใต้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์ 0-2673-9111 

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 350,000,000 349,999,994  99.99 

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

128/229-234 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 21   ถ. 

พญาไท  แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 

โทรศพัท์ 0-2638-8000 

ติดตามทวงหนี ้

และเรียกเก็บ

หนี ้

หุ้นสามญั 385,000 384,993  99.99 

3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 

43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ชัน้ 34 ถ. สาทรใต้ แขวง

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์ 0-2675-6300  

โทรสาร. 0-2675-6299 

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 60,000,000 59,999,998 99.99 

4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จํากดั (ล้มละลาย) 

1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ  10260 

 โทรศพัท์ 0-2398-0027   

โทรสาร 0-2383-0201 

ผลติภณัฑ์

พลาสติก 

หุ้นสามญั 83,332 31,410 37.69 

5. บริษัท  เอ็ม โฮม เอสพีว ี3 จํากดั (ชําระบญัชี) 

1006/420  อาคารชดุมาสเตอร์ววิ เอ็กเซ็กคิวทีฟ 

เพลส ชัน้ 1 ถ.เจริญนคร แขวงบางลาํพ ู เขตคลอง

สาน  กรุงเทพฯ  10600 

บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามญั 10,000  1,282  12.82 

6. บริษัท ตวนันา โฮเต็ล จํากดั 

80 ถ. สรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์ 0-2236-0361  

โทรสาร 0-2236-3738 

โรงแรม หุ้นสามญั 33,909 3,390 10.00 

7. บริษัท ซนัวาอินเตอร์ฟู้ ด จํากดั 

2219-2223  ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

ผลติอาหารกึง่

สาํเร็จรูป 

หุ้นสามญั 10,000,000 1,000,000 10.00 
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 บริษัท /  สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมดที่

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 

ที่ถอื 
ร้อยละ 

8. บริษัท สามชยั จํากดั (มหาชน)  

522  รัชดาคอมเพลก็ซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสน

นอก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 

จําหนา่ย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

หุ้นสามญั 40,000,000 4,000,000 10.00 

9. บริษัท พี.ซ ี.พฒันาทรัพย์ จํากดั (เลกิ)  

1600 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่มกักะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 

การพาณิชย์ หุ้นสามญั 10,000 9,993 99.93 

10. บริษัท จดัหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเม้นท์ เซอร์วิส

เซส จํากดั (ล้มละลาย)   

 295 ถ.พระราม 3  แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ

แหลม กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์  0-2689-2626    

ให้เชา่

สาํนกังาน 

อปุกรณ์ และ

เฟอร์นิเจอร์ 

หุ้นสามญั 2,000 340 17.00 

11. บริษัท โกลเบิล ลสิซิ่ง จํากดั (พิทกัษ์ทรัพย์) 

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์  ชัน้ 8 ถ. เพลนิจิต  

แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2652-0730 

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 2,000,000 200,000 10.00 

12. บริษัท ที.พี.เอฟ .ลสีซิ่ง จํากดั (ล้มละลาย)  

82  อาคารแสงทองธานี ชัน้ 25  ถ. สาทรเหนือ แขวง

สลีม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 6,000,000 600,000 10.00 

13. บริษัท ย ูที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด์ แคปปิตอล

แมเนจเม้นท์ จํากดั (ร้าง) 

44  อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 18   ถ .หลงัสวน  

แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 

ท่ีปรึกษา หุ้นสามญั 100,000 10,000 10.00 

14. บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั (คืนสู่

ทะเบียน) 

149  อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์  ถ.นนทรี  แขวง

ช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 

อสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 500,000   499,999  99.99 

15. บริษัท ไทย  - อลัตราออโต้พาร์ท  จํากดั (ล้มละลาย) 

59 หมู ่4 ถ.ทางหลวง ต. นิคมพฒันา  อ. บ้านคา่ย  

จ. ระยอง 

จําหนา่ย 

อะไหลร่ถ 

หุ้นสามญั 6,500,000 650,000 10.00 

16. บริษัท แอดวานซ์ แมนแูฟคเจอร่ิง ลสีซิ่ง จํากดั 

(บริษัทร้าง)  

246 อาคารไทม์สแควร์ ชัน้ 11 ถ. สขุมุวิท 12-14 เขต

คลองเตย   กรุงเทพฯ       

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 20,000,000 2,000,000 10.00 
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 บริษัท /  สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมดที่

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 

ที่ถอื 
ร้อยละ 

17. บริษัท ทนุรวมการ โครงการบตัรขวญันคร จํากดั

(ล้มละลาย)  

133/2 สขุมุวิท 21 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 

การเงิน หุ้นสามญั 240,000 40,000 16.67 

18. บริษัท โมเดิร์นแอพไพรซิล จํากดั (บริษัทร้าง) 

3726/162-163 ชัน้ 3 ถ.พระรามท่ี 3 แขวงบางโคล ่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

ผู้ประเมินราคา

อสงัหาริมทรัพย์ 

หุ้นสามญั 20,000 2,000 10.00 

 

6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 

 

6.2.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยปี  2558 และแนวโน้มปี  2559 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 

 

ปี 2558 เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ ทําให้การฟืน้ตวัช้ากว่าท่ี

หลายฝ่ายประเมินไว้ จากทิศทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของโลกท่ีมีกรอบการฟื้นตัวท่ีค่อนข้างจํากัด โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจจีน ญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรป สง่ผลให้การสง่ออกของไทยหดตวัลงตามภาวะการค้าโลกท่ีอปุสงค์ออ่นตวัและสนิค้า

โภคภณัฑ์ท่ีมีราคาตกตํ่าลง  ทัง้นี ้ถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่ิมสง่สญัญาณการฟืน้ตวัชดัเจน สง่ผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินและตลาดทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศมี

ความผนัผวนมากขึน้สะท้อนผลการดําเนินนโยบายการเงินท่ีแตกตา่งกนัของธนาคารกลางประเทศพฒันาแล้ว 

สว่นปัจจัยภายในประเทศนัน้ ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากภยัแล้งซึ่งเป็นข้อจํากดัต่อการขยายตวัของ

เศรษฐกิจโดยรวม ขณะท่ีรายได้เกษตรกรหดตวัต่อเน่ืองตามราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกท่ีลดลง ทําให้รายได้ของ

ครัวเรือนในภาพรวมไม่ดีนกั ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนยงัมีข้อจํากดัจากการใช้กําลงัการผลิตท่ียงัอยู่ในระดบัตํ่า ทัง้นี ้

แม้ภาคการท่องเท่ียวยงัคงเติบโต และเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2558 แต่เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการ

สง่ออกสินค้ามากถึงร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ทําให้แรงสง่ของภาคการท่องเท่ียวท่ีมี

สดัส่วนเพียงร้อยละ 10 ของจีดีพีต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไม่มากเท่าท่ีควร เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2558 จึง

ขยายตวัเพียงร้อยละ 2.8 จากปีท่ีผา่นมา 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 

 

สาํหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัได้ดีกวา่ปีท่ีผา่นมา โดยปัจจยัสนบัสนนุการ

ขยายตวัจะมาจากการเร่งขึน้ของการใช้จ่ายและการลงทนุของภาครัฐผา่นโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมขนสง่มลูค่า 1.8 

ล้านล้านบาท รวมทัง้ระดบัอตัราดอกเบีย้และราคานํา้มนัท่ีทรงตวัในระดบัตํ่า จะช่วยหนนุอํานาจซือ้ของครัวเรือนและภาค
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การทอ่งเท่ียวให้ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตา่งๆ ท่ีออกมาในช่วงปลายปีก่อนและตอ่เน่ือง

มาถึงปี 2559 อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้าน มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 

มาตรการช่วยเหลอืภาคอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการกระตุ้นการลงทนุภาคเอกชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ นโยบายคลสั

เตอร์ ซึ่งเป็นการยกระดับพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพและเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (บีโอไอ) จะช่วยขบัเคลือ่นการเติบโต อยา่งไรก็ตาม การชะลอตวัของเศรษฐกิจ

จีน (China Factor) ระดบัราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีอยู่ในระดบัตํ่า สงครามค่าเงินหรือการแข่งขนัลดค่าเงินเพ่ือช่วงชิงสว่น

แบง่การตลาด ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ตลอดจนการร่างรัฐธรรมนญูให้เป็นท่ียอมรับของทกุฝ่าย ล้วนเป็น

ข้อจํากดัและปัจจยัเสีย่งตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ 

สํานกัวิจยั ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีความเห็นว่า ทิศทางการเติบโตในปี 2559 จะมาจากนโยบาย/มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ เพราะเมื่อมีความชดัเจนก็จะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้ได้และดงึให้ภาคเอกชนมีความ

มัน่ใจเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐจะช่วยนําร่องการลงทนุภาคเอกชนและช่วยลดต้นทนุโลจิสติกส์

ของประเทศ ขณะเดียวกันการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนผ่านนวตักรรมหรือด้านวิจัยและพฒันาก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่า

สินค้าและต่อยอดห่วงโซ่อปุทานได้ ในส่วนของการค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สปป.ลาว เมียนมาร์และ

กมัพชูา ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจ เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านมีอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจเฉลีย่ร้อยละ 6-

7 และยงัมีความต้องการสนิค้าจากประเทศไทยคอ่นข้างมาก รวมถึงภาคการทอ่งเท่ียวท่ียงัจะช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจไทยได้

อยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่สดัสว่นภาคทอ่งเท่ียวจะมีประมาณร้อยละ 10 ของจีดีพีก็ตาม  

สว่นค่าเงินบาทในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ท่ี 38 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนคา่ลงจากปี 2558 ท่ี 36.02 บาท/

ดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีจะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนลงมาจากการปรับเพ่ิมอตัราดอกเบีย้สหรัฐฯ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อ

เงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยด้วย ส่วนการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยในปี 

2559 คาดว่ามีโอกาสท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเพ่ิมขึน้ได้ในช่วง

ปลายปี หากเศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัขึน้อย่างชดัเจนในช่วงคร่ึงปีหลงั แต่โดยรวมแล้วคาดว่า กนง. จะยงัคงอตัราดอกเบีย้

นโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.5 ตอ่ปีเพ่ือสนบัสนนุการฟืน้ตวัอยา่งยัง่ยืนของเศรษฐกิจไทยตอ่ไป ทัง้นี ้สํานกัวิจยั ธนาคารซีไอเอ็ม

บี ไทย คาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตวัได้ร้อยละ 3.3 จากปี 2558 ท่ีขยายตวัได้ร้อยละ 2.8 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น   

 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและชําระแล้วของธนาคารเป็นดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 13,705,170,716.00 บาท (หนึง่หมื่นสามพนัเจ็ดร้อยห้าล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสบิ

หกบาทถ้วน) แบง่ออกเป็น  

: หุ้นสามญั  27,410,341,432 หุ้น (สองหมื่นเจ็ดพนัสี่ร้อยสิบล้านสามแสนสี่หมื่น

หนึ่งพนัสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

: หุ้นบรุุมสทิธิ  -ไมม่ี-  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 12,387,365,839.50 บาท (หนึง่หมื่นสองพนัสามร้อยแปดสบิเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นห้า

พนัแปดร้อยสามสบิเก้าบาทห้าสบิสตางค์) ประกอบด้วย  

: หุ้นสามญั  24,774,731,679 หุ้น (สองหมื่นสี่พนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสน

สามหมื่นหนึ่งพนัหกร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

: หุ้นบรุุมสทิธิ  -ไมม่ี-  

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

 

(1)  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ก.  กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ได้แก่ 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1. CIMB BANK BERHAD 23,215,584,403  93.71 

2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 760,756,147  3.07 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 153,838,795  0.62 

4. นายพิสฐิ พฤกษ์ไพบลูย์ 32,609,986  0.13 

5. นายปรีชา สจิุนนัท์กลุ 14,100,000  0.06 

6. นายประวติร พนัธ์สายเชือ้ 13,452,575  0.05 

7. กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 11,944,716  0.05 

8. กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX 11,450,425  0.05 

9. นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ  9,623,250  0.04 

10. นายสมชาติ นําศรีเจริญสขุ 8,951,267  0.04 

  ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 542,420,115  2.19 

  รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 6,889 ราย 24,774,731,679  100.00 
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย      788,891,714  3.18 

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว         23,985,839,965  96.82 

  รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  24,774,731,679  100.00 

 

ข. กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจควบคมุการวางแผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร

อยา่งมีนยัสาํคญั  

กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

อย่างมีนยัสําคญั ได้แก่ CIMB Bank Berhard ซึ่งได้เข้าถือหุ้นธนาคารทัง้หมดจํานวน 23,215,584,403 ล้านหุ้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 93.71 ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร 

 

(2)   การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company)   

- ไมม่ี - 

 

(3)  ข้อตกลงระหวา่งกนัในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองการออกหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

- ไมม่ี - 

 

7.3   การออกหลกัทรัพย์อื่น  

 

การออกตราสารหนีข้องธนาคาร (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) 

 

ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกั

น 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 

2558 

)บาท(  

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

1. ตราสารหนีร้ะยะ

ยาวด้อยสทิธิ 1 

ไมม่ี 

 

22 ธนัวาคม 

2546 

ไมม่ี ไมม่ี 544,502,520 ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

2. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

ไมม่ีหลกัประกนั 

และมีผู้แทนผู้ ถือ

หุ้นกู้  

(วนัท่ีออกหุ้นกู้   14 

อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 5.35 

ตอ่ปี 

14 กรกฎาคม 

2564 

ไมม่ี ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอไถ่ถอนหุ้นกู้

ทัง้จํานวนก่อนวนัครบกําหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้   โดยจะอยูภ่ายใต้

เง่ือนไข ดงันี ้ 

1.  ก่อนวนัครบรอบ 5 ปี นบัแต่

3,000,000,0

00 

อนัดบัความ

นา่เช่ือถือ

ของหุ้นกู้ 

A+ (tha) 

โดยบริษัท 

ธนาคา

รกรุงศรี

อยธุยา 

จํากดั

)มหาช
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ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกั

น 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 

2558 

)บาท(  

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

กรกฎาคม 2554) วนัท่ีออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้

ได้รับแจ้งจากธนาคารแหง่

ประเทศไทยวา่  

1.1 หากหุ้นกู้ นีไ้มเ่ป็น หรือไม่

สามารถถกูนบัเข้าเป็น

เงินกองทนุขัน้ท่ี 2 ของผู้ออก

หุ้นกู้ ได้อีกตอ่ไป หรือ 

1.2 หุ้นกู้ นีน้บัเป็นเงินกองทนุ

ขัน้ท่ี 2 ได้ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 

ของเงินกองทนุขัน้ท่ี 1 ของผู้

ออกหุ้นกู้  หรือ  

1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องลดการนบั

เงินท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้

เข้าเป็นเงินกองทนุขัน้ท่ี 2 ของ

ผู้ออกหุ้นกู้  

2. ณ วนัครบรอบ 5 ปี ก่อนวนั

ครบกําหนดไถถ่อนหุ้นกู้  หรือ 

ณ วนักําหนดชําระดอกเบีย้ใดๆ 

หลงัจากวนัครบกําหนด  5 ปี ผู้

ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้

จํานวน หรือ  

3. ถ้าผู้ออกหุ้นกู้แสดงได้วา่ 

ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้มส่ามารถ

ถกูหกัเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ออก

หุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทางภาษี

อากรได้อีกตอ่ไป หรือ  

4. เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ฟิทช์ เรทติง้

)ประเทศ

ไทย(  จํากดั 

น(  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 47 

ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกั

น 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 

2558 

)บาท(  

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

กําหนดเพ่ิมเติมภายหลงั 

3. หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ 

ไมม่ีหลกัประกนั 

และมีผู้แทนผู้ ถือ

หุ้นกู้  

(วนัท่ีออกหุ้นกู้   9 

พฤศจิกายน 2555) 

อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 4.80 

ตอ่ปี 

9  

พฤศจิกายน

2565 

ไมม่ี ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถถ่อนหุ้นกู้ทัง้

จํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่

ถอนหุ้นกู้ หากได้รับความ

เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย

แล้ว โดยจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไข 

ดงันี ้

(ก) ณ วนัครบรอบ 5 (ห้า) ปี 

ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

หรือ ณ วนักําหนดชําระ

ดอกเบีย้ใดๆ หลงัจากวนั

ครบรอบ 5 (ห้า) ปี ก่อนวนัครบ

กําหนดไถถ่อนหุ้นกู้ ทัง้นี ้ผู้ออก

หุ้นกู้อาจไถถ่อนหุ้นกู้ทัง้จํานวน

ได้หลงัจากวนัครบรอบ 5 (ห้า) 

ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป

เทา่นัน้  

(ข) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดง

ได้วา่ ดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ นีไ้ม่

สามารถหกัเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้

ออกหุ้นกู้ เพ่ือประโยชน์ทาง

ภาษีอากรได้อีกตอ่ไป หรือ 

(ค) เป็นกรณีหรือเง่ือนไขท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

กําหนดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

ทัง้นี ้ในการขอความเห็นชอบ

3,000,000,0

00 

อนัดบัความ

นา่เช่ือถือ

ของหุ้นกู้ 

A+ (tha) 

โดยบริษัท 

ฟิทช์ เรทติง้

)ประเทศ

ไทย(  จํากดั 

ธนาคา

รกรุงศรี

อยธุยา 

จํากดั

)มหาช

น(  
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ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกั

น 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 

2558 

)บาท(  

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย

ดงักลา่วข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้

จะต้องเสนอแผนการไถ่ถอนหุ้น

กู้  และแผนการทดแทนตอ่

ธนาคารแหง่ประเทศไทยก่อน 

4.ตราสารด้อยสทิธิ

เพ่ือนบัเป็น

เงินกองทนุประเภท

ท่ี 2 2 

อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 5.60 

ตอ่ปี 

5 กรกฎาคม 

2567 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ในแตล่ะชดุของตราสารด้อย

สทิธิถ้ามีการเรียกใช้สทิธิในการ

ซือ้  ผู้ออกตราสารด้อยสทิธิ

สามารถไถถ่อนและยกเลกิได้

เต็มจํานวนแตไ่มร่วมจํานวน

เงินต้นในวนัใช้สทิธิ โดยต้อง

ได้รับการอนมุตัจิากธนาคาร

แหง่ประเทศไทย และ เสนอให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

พิจารณาก่อนวนัเรียกใช้สทิธิ 

30 วนั (รวมดอกเบีย้รอตดั

บญัชี ดอกเบีย้ค้างจา่ย แตไ่ม่

รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 

การไถ่ถอนของผู้ออกตราสาร

ด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ ไมส่ง่ผล

ตอ่การไถ่ถอนขอชดุอ่ืนๆ  โดย 

1.แผนการไถ่ถอนหรือการ

ทดแทนจะต้องรวมตราสารทาง

การเงินอ่ืนๆท่ีเทียบเทา่หรือสงู

กวา่ตราสารด้อยสทิธิท่ีจะถกูไถ่

ถอนทัง้ทนัทีหรือก่อนหน้า และ 

2. การออกตราสารทางการเงิน

3,371,180,0

00 

(400,000,00

0  

ริงกิต 

มาเลเซีย) 

อนัดบัความ

นา่เช่ือถือ

ของหุ้นกู้  

AA3โดย 

RAM 

Rating 

Services 

Berhad 

ไมม่ี 
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ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกั

น 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 

2558 

)บาท(  

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

อ่ืนๆทดแทนจะไมส่ง่ผลตอ่

ความสามารถในการดําเนิน

ธุรกิจของผู้ออกตราสาร 

หมายเหตุ  1.  เป็นตราสารหนีด้้อยสทิธิท่ีได้รับโอนมาจากสถาบนัการเงินท่ีถกูทางการเข้าแทรกแซง - บงล .ร่วมเสริมกิจ  

544.50 ล้านบาท 

                   2.  เป็นตราสารหนีด้้อยสทิธิท่ีมีการป้องกนัความเสีย่งของกระแสเงินสด 400 ล้านริงกิต 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคารและบริษัทย่อย 

 

 ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคล) จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 43 ซึ่ง

ระบุว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล เงินกําไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสํารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะ

เห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเช่นนัน้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงิน

ปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดโดยให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการ

จ่ายเงินปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย” สาํหรับบริษัทยอ่ยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ของบริษัทยอ่ย โดยขึน้อยูก่บัเงินกําไรของบริษัทยอ่ย 
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8.     โครงสร้างการจัดการ  

 

8.1    รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร  

  

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 8 คน  ดงันี ้

                 รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ / กรรมการและประธานสาํรอง 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 

2. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

3. นางวาทนนัทน์    พีเทอร์สคิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ / กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการ Board 

Risk Committee 

6. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ / กรรมการ คณะกรรมการ Board Risk Committee 

7. ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน/1 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee 

8. นายสภุคั ศิวะรักษ์  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

หมายเหต ุ

/1 ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคาร เม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแตง่ตัง้ ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน เป็นกรรมการ แทน นายเคนนี 

คิม โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2558  

* ที่ประชมุคณะกรรมการธนาคารเม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2559 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของนางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารในฐานะเป็น

ผู้แทนจาก CIMB Bank จํานวน 3 ทา่น คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน และนางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่

ชเว็น 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารคือ นายสภุคั ศิวะรักษ์ นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการสอง

คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร  

ในปี 2558 ธนาคารมกีารจดัประชมุคณะกรรมการธนาคาร ทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ

ของกรรมการแตล่ะราย สรุปได้ดงันี ้

 

ลาํดับ รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ 10/12 

2. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   รองประธานกรรมการ /  

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11/12 

3. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการกําหนด คา่ตอบแทนสรรหา และ

การกํากบัดแูลกิจการ 

10/12 

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 11/12 

5. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั/1 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  7/12 

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ  9/12 

7. นายเคนนี   คิม/2 กรรมการ  8/12 

8. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ  6/12 

9. นายสภุคั  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 12/12 

หมายเหต ุ    

/1  ที่ประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบของนางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 /2  ที่ประชมุคณะกรรมการ เม่ือวนัที่ 29 กันยายน 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการของนายเคนนี คิม มีผล

ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป 

 

8.2   ผู้บริหาร 

 

       ณ วนัท่ี 31มกราคม 2559  ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร มีดงันี ้

1. นายสภุคั    ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      

2. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์/1 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

3. นางปนทุ ณ  เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง           

4. นายพรชยั ปัทมมิทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

5. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย 

6. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน 

7. นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน 

8.   นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ/2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน 
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9. นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์/3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านการตลาดและบริหารผลติภณัฑ์ 

ธุรกิจตา่งประเทศ และรักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

10. นางสริิพร อําพนัวงษ์/4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านปฏิบตัิการ  

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

11. นายตนั คีท จิน/5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์ 

12. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล      

13. นายประภาส  ทองสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านสือ่สารองค์กร 

14. นายฐาภพ  คลีส่วุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่   

หมายเหต ุ 

/1 ที่ประชมุคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 26 ตุลาคม 2558 มีมติต่ออายุการเป็นพนักงานของนายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  ตําแหน่ง รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนับสนนุธุรกิจ มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2559 

/2 ที่ประชมุคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้นาย เจสนั ลีออง ก๊อก ยิว  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้

ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2559 

/3 ที่ประชมุคณะกรรมการเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ เลิศลกัขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านการตลาดและบริหารผลิตภณัฑ์ธุรกิจตา่งประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายบริหารธุรกรรมการเงิน มีผลตัง้แตว่นัที่ 12 

มกราคม 2559 

/4 ที่ประชมุคณะกรรมการเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้นางสิริพร อําพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้าน

ปฏิบตัิการ ให้ดํารงตําแหน่ง รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายสารสนเทศและปฏิบตัิการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 12  มกราคม 2559 

/5 ที่ประชมุคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 29 กันยายน 2558 มีมติแต่งตัง้นายตนั คีท จิน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านกลยทุธ์ มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2558 

 

  ผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ไป และผู้บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารท่ีกําหนดโดยสํานักคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจํานวน 9 คน ดงันี ้

1. นายสภุคั  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายสนบัสนนุธุรกิจ 

3. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง 

4. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

5. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย 

6. นายสธีุร์  โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน 

7. นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองสายบริหารเงิน 

8. นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน 

9. นางสาววินิตา กิมสวสัดิ ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารข้อมลูและรายงาน ด้านการเงิน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) 

 
 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

  

สว่นที่ 2 หน้า 54 

8.3   เลขานุการบริษัท 

 

ธนาคารได้แต่งตัง้ นายฐาภพ คลี่สวุรรณ เป็นเลขานุการบริษัทและทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือทํา

หน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัต่างๆ ของ

ธนาคารให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• จดัการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของ

ธนาคาร และบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตาม

มติคณะกรรมการ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับธนาคารเป็น

กฎระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

• ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ  ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของธนาคาร 

• จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ หนงัสอืนดัและรายงานการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นรายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิการศกึษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานกุารบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1  

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558) 

 

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

    

ก.   ค่าตอบแทนกรรมการ   

 

ในรายงานนี ้จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนท่ีธนาคารจ่ายให้แก่

กรรมการและผู้บริหารแต่ละคน ในปี 2558 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบีย้ประชุมและค่า

รับรองในฐานะกรรมการธนาคาร และ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สิน้ 10,504,000 

บาท  (ปี 2557 : 8,564,000 บาท) มีรายละเอียดดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6,136,000 บาท (ปี  2557 : 4,856,000 บาท) 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,824,000 บาท  (ปี 2557 : 1,764,000  บาท) 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 1,104,000 บาท       

(ปี 2557 : 1,104,000 บาท) 

4. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee จํานวน  1,320,000 บาท (ปี   2557  : 840,000  บาท      
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 (หน่วย: บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง่ 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คณะกรรมการ 

ธนาคาร ตรวจสอบ 

กําหนด

คา่ตอบแทน 

สรรหา และการ

กํากบัดแูล

กิจการ 

Board Risk 

Committee 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็ ประธานกรรมการ 2,000,000 - - - 

2. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ กรรมการอิสระ  968,000  864,000 - - 

3. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ/1 กรรมการอิสระ   528,000  - 624,000 360,000 

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ  528,000  480,000 480,000 - 

5. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการอิสระ  528,000  480,000 - - 

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ  528,000  - - 480,000 

7. นายเคนนี   คิม/2 กรรมการ  -    - - - 

8. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ        528,000 - - 480,000 

9. นายสภุคั ศิวะรักษ์/3 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร  

528,000  - - - 

รวมค่าตอบแทน 6,136,000 1,824,000 1,104,000 1,320,000 

หมายเหต ุ   

/1 ที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการ Board Risk 

Committee ของนางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค  

/2 กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank นายเคนนี  คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคารและ

ในคณกรรมการชดุยอ่ย 

/3 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน/กรรมการใน

คณะกรรมการชดุยอ่ยนัน้ แตก่รรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งวา่ ไมข่อรับคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 

 

ข.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง    

   

 คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจดัการ เพ่ือพิจารณาปรับค่าจ้างและ

บําเหน็จประจําปี โดยคํานงึถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเสีย่งตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพ่ิมมลูคา่ในสว่นของผู้ ถือ

หุ้นระยะยาว มาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังานหรือลกูจ้างของธนาคาร 

หรือบคุคลใดท่ีทํากิจการให้กบัธนาคาร  โดยคณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการจ่าย 

โดยจา่ยให้แกผู่้ ทําการประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ ตามท่ีฝ่ายจดัการนําเสนอ ในปี 2558 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ

เงินเดือนของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปหรือผู้ซึง่ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่ และผู้บริหารในสายงานบญัชี
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หรือการเงิน จํานวน  9  คน ตามนิยามผู้บริหารของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(สาํนกังาน ก.ล.ต.)  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  75.05 ล้านบาท และจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ขึน้ไปจํานวน 36  คน ตามนิยามผู้บริหารของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 195.67 ล้านบาท    

   

(2) ค่าตอบแทนอื่น 

   

  ในปี 2558 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป

หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน จํานวน 9  คน ตามนิยามผู้บริหารของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3.75 ล้านบาท และสมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ขึน้ไป จํานวน 36 คน ตามนิยามผู้บริหารของ ธปท. รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9.55 ล้านบาท  

 

8.5  องค์กรและบุคลากร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ธนาคารมีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 2,896 คน โดยเป็นพนกังานท่ีประจําอยู่สาขา

จํานวน 1,088 คน และพนกังานท่ีปฏิบตัิงานท่ีสาํนกังานใหญ่ จํานวน 1,808 คน  โดยแบง่ตามสายงานหลกัๆ  ดงันี ้ 

 

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 1  คน 

2. สายบริหารความเสีย่ง 97 คน 

3. สายสนบัสนนุธุรกิจ 71 คน 

4. สายการเงิน 88 คน 

5. สายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 567 คน 

6. สายธุรกิจขนาดใหญ่ 116 คน 

7. สายธุรกิจรายยอ่ย 1,494 คน 

8. สายพาณิชย์ธนกิจ       168 คน 

9. สายบริหารเงิน 66 คน 

10. สายบริหารธุรกรรมการเงิน 49 คน 

11. ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 59 คน 

12. สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 13 คน 

13. ด้านสือ่สารองค์กร 22 คน 

14. ด้านตรวจสอบภายใน 54 คน 

15. ด้านกลยทุธ์   8    คน 

16. ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน 23 คน 

 รวม 2,896 คน 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทาํแผนบริหารงานบุคคล 

 

ในปี 2558 ธนาคารได้มีการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการสร้างผู้ นําจาก

บคุลากรภายใน เพ่ือทดแทนตําแหนง่ตา่งๆ ในองค์กร โดยวางแผนพฒันาบคุลากรตาม Competency ในตําแหน่งสําคญั 

(Competency Based Learning) ในสว่นของพฒันาพนกังานสาขาได้มี Training Roadmap เพ่ือเพ่ิมทกัษะการเป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินอยา่งมืออาชีพให้แก่พนกังานสาขาทกุระดบั นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความสาํคญัเร่ืองการพฒันาผู้ นํา

โดยการจัดอบรมหลกัสตูรภาวะผู้ นํา (Leadership) ให้กับพนกังานทกุระดบัชัน้ ตลอดถึง ยงัมีการนําระบบ Learning  

Management System (LMS) ซึ่งเป็นการอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบ E-learning ในหลกัสตูรสําคญัสําหรับ

พนกังานทกุระดบัชัน้ด้วย นอกจากนี ้ธนาคารยงัมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรภายใต้แนวคิด A Better CIMB ตาม

แนวทางของ CIMB Group อีกด้วย 

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

 

ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการสาํหรับพนกังาน เช่น กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  กองทนุประกนัสงัคม  เงินช่วยเหลือกรณี

พนกังานเสยีชีวิต  การรักษาพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ห้องพยาบาลของธนาคาร   สวสัดิการพนกังานประเภท

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์  สินเช่ือเพ่ือการศึกษา และสินเช่ือเอนกประสงค์  เพ่ือให้ธนาคาร

สามารถแข่งขนักับธนาคารชัน้นําของประเทศและรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้คงอยู่กบัธนาคารได้  ค่าตอบแทนในรูป

ของเงินเดือนประจําท่ีทางธนาคารจ่ายให้แก่พนกังานในปีบญัชีดังกล่าวเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 2.058.08 ล้านบาท  

ธนาคารยงัคงมีแผนท่ีจะปรับปรุงสวสัดิการเพ่ือพนกังานในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างท่ี

ลกูจ้างเลอืกและต้องการเข้าร่วมทํางานด้วย   

 

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 

ในปี 2558 ธนาคารได้จดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานรวมทัง้สิน้จํานวน 212 หลกัสตูร ประกอบด้วยการฝึกอบรม

ภายในธนาคารจํานวน 103 หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจํานวน 109 หลกัสตูร โดยมีจํานวนพนกังานเข้ารับการ

อบรมจํานวนทัง้สิน้มากกว่า 2,900 คนหรือคิดเป็น 98% ของพนกังานทัง้หมด เมื่อคิดคํานวนเป็นจํานวนวนัอบรมต่อ

พนกังานเฉลี่ยเท่ากบั 5 วนัต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพฒันาพนกังานเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 35.1 ล้านบาท

หลกัสตูร Leadership ท่ีมีการจดัฝึกอบรมและสอนโดยคนภายในหลายหลกัสตูร เช่น หลกัสตูร Be Proactive, หลกัสตูร 7 

Habits, หลกัสตูร Systematic Problem Solving and Decision Making, หลกัสตูร Coaching for High Performance 

เป็นต้น ตลอดรวมถึงหลกัสตูรท่ีเพ่ิมทกัษะเฉพาะในงาน เช่น หลกัสตูรสนิเช่ือ ความรู้ในผลติภณัฑ์ ระบบงาน และระเบียบ

งานธนาคาร เป็นต้น  นอกจากนี ้ธนาคารยงัสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทในสาขาวชิาการบริหารให้แกพ่นกังาน 

และส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่าง CIMB Group โดยส่งพนกังานไปอบรมต่างประเทศ เช่น Group 

Orientation และ Middle Management Development Plan เป็นต้น  
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ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 

 

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท 
2558 2557 

(ร้อยละ) (ร้อยละ 

ลาป่วย  30.76 31.37 

ลาหยดุจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน  0.0 0.0 

อ่ืนๆ  69.24 68.63 

จํานวนวนัลาป่วยเฉลีย่ตอ่พนกังาน (วนั/คน)  2.71 2.50 

จํานวนผู้เสยีชีวิตจากอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการทํางาน (ราย)  0 0 
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9.   การกาํกับดูแลกิจการ 

 

9.1   นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

      

  ธนาคารเช่ือมัน่วา่ความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองของธนาคารในการสร้างวฒันธรรมและโครงสร้างการกํากบัดแูล

กิจการท่ีแข็งแกร่งทัว่ทัง้องค์กรจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคณุค่าเพ่ิมแก่ผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม ดงันัน้ ธนาคารจึง

มุ่งมัน่ดําเนินการกําหนดหลกัปฏิบตัิในการกํากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดบัสงูสดุสําหรับ

กิจกรรมตา่งๆ ของธนาคาร 

 

หลักการกาํกับดูแลกิจการ 

 

  ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนด ประเมิน และบริหารจดัการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 

โดยกําหนดกระบวนการควบคุมภายในเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจและการควบคุมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมด้านการเงินและ

ปฏิบตัิการ ตลอดจนการกํากบัการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในและฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานทําหน้าท่ีติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆของธนาคารให้

สามารถขบัเคลือ่นองค์กรเพ่ือบรรลเุป้าหมายกลยทุธ์ท่ีตัง้ไว้ในขณะท่ีมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมาย

และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิทางวินยั  

  ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการขึน้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2548 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

สาํหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียมีความไว้วางใจและเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการ

ธุรกิจของธนาคาร อนัจะช่วยเสริมศกัยภาพในการแขง่ขนัและมลูคา่เพ่ิมตลอดจนสร้างความมัน่คงแก่ธนาคารในระยะยาว 

ธนาคารมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการครัง้ท่ี 2 ในเดือนมกราคม 2554 และครัง้ท่ี 3 ในเดือน

มกราคม 2557 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของสถาบนัท่ีกํากบัดแูล

ธนาคาร ท่ี เ ก่ียว ข้อง  โปรดดูรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคารได้ ท่ี เว็บไซต์ธนาคาร 

www.cimbthai.com 

 

การกาํกับดูแลกิจการ 

 

1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

  

  ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย  และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิพืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั  รวมทัง้มีการ

สื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นในเชิงรุกอยู่เสมอ เช่น สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น และการได้รับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆ ของ

ธนาคาร การมีสว่นแบง่กําไรอยา่งเทา่เทียม และการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีง แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ

พิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การแตง่ตัง้กรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรรกําไร 

การจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทนุหรือลดทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  
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ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของธนาคาร 

สาํหรับการประชมุคราวอ่ืน นอกเหนือจากการประชมุสามญั เรียกวา่การประชมุวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุม

เมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  ทัง้นี ้การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของธนาคารประจําปี 2558 ได้จัดขึน้เมื่อวนัท่ี 10 

เมษายน 2558   

ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม รวมถึงการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการธนาคารได้

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนด 

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอช่ือบคุคลเข้า

รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ธนาคารได้จดัส่งหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยวาระการ

ประชุมมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ข้อเท็จจริงและเหตุผลตลอดจน

ความเห็นของคณะกรรมการแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วม

ประชมุ  การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2557 ในรูปเลม่ โดยธนาคารมอบหมาย

ให้  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้จดัสง่หนงัสือนดั

ประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจาณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน รวมทัง้ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูสาํหรับก่อนการตดัสินใจลงมติ นอกจากนี ้ธนาคารได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ด้วย ตลอดจนโฆษณาคําบอกกลา่วหนงัสือนดัประชุมทางหนงัสือพิมพ์

รายวนัเป็นเวลา 3  วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัตามท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ธนาคาร

ได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน และตรวจสอบ

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยนํา

ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพ่ือจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนีไ้ด้เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุได้ลว่งหน้ากอ่นเวลาประชมุอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง และในระหวา่งการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในวาระท่ียงัไมล่งมติได้อีกด้วย ในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีมีความ

ประสงค์จะมอบให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จัดทําแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียด

วิธีการมอบฉนัทะ และแนบแบบฟอร์มดงักลา่วจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสือนดัประชุม และเพ่ิมทางเลือกให้ผู้ ถือ

หุ้นโดยเสนอช่ือกรรมการอิสระพร้อมประวตัิให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉนัทะ โดยการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2558 มี

ผู้ ถือหุ้นจํานวน 1 ราย มอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้า

ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2558 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89 และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะรวมจํานวน 591 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 19,792,420,580 หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 93.87 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด ก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ ประธานกรรมการได้มอบหมาย

ให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบถึงสทิธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการได้มอบหมายให้รองประธาน

กรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดง

ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เน่ืองจากข้อจํากดัทางด้านภาษา นอกจากนี ้ธนาคารได้นําเสนอข้อมลูในระบบวีดีทศัน์ 
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รวมทัง้จัดให้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารท่ี

เก่ียวข้องได้ตอบคําถามรวมทัง้ข้อมลูตา่งๆ อย่างชดัเจน ครบถ้วน สําหรับการนบัคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็นไป

อย่างเปิดเผยและโปร่งใส การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไปตามลําดบัในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการ

เพ่ิมหรือสลบัวาระการประชมุ ในการนบัคะแนนเสยีง ธนาคารได้ใช้บตัรคะแนนเสียงท่ีมีบาร์โค้ด (Barcode) และเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ภายหลังการประชุมผู้ ถือหุ้ น ธนาคารได้จัดทํารายงาน

การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ สรุปสาระสําคญัของคําถาม คําชีแ้จง ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ คะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระวา่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่าไร เป็นต้น โดยจดัสง่

ร่างรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นต่อหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกําหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com สาํหรับให้ผู้ ถือหุ้นใช้อ้างอิงด้วย 

 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 

 ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้หน้าท่ีในการดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย จึงได้จดัให้มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

เพ่ือป้องกันการนําข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและ

กําหนดเป็นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะใช้ข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญัและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผย

ตอ่สาธารณชน ไปใช้เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะเผยแพร่

สู่สาธารณชน นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผู้จัดการขึน้ไป หรือผู้ ดํารงตําแหน่ง

เทียบเทา่ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้บริหารฝ่ายขึน้ไปหรือ

เทียบเท่า มีหน้าท่ีต้องรายงานการซือ้-ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของ

ธนาคารตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และต้องสําเนารายงาน

ดงักลา่วให้สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน ธนาคารได้จดัทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของ

ธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณของพนกังานท่ีครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี โดย

หลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพประสทิธิผลและโปร่งใส 

 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ธนาคารให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น 

ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้และหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง   

 

จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Code of Conduct)   

 

1. ลูกค้า 

ธนาคารมุ่งมัน่ในการนําเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ โดยในขณะเดียวกนัก็ปกป้องผลประโยชน์ของ

ลกูค้า รวมทัง้ปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในการทําธุรกรรมต่างๆ ธนาคารได้จดัตัง้ CIMB Thai Care Centre เพ่ือรับ

http://www.cimbthai.co/
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และดําเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนต่างๆ ของลกูค้า ท่ีศูนย์นีจ้ะมีฐานข้อมูลรวบรวมข้อร้องเรียนของลกูค้าและจัดเป็น

หมวดหมู่ตามแหลง่ท่ีมาและประเภท มีการจัดทํารายงานส่งไปยงัสํานกักรรมการผู้จัดการใหญ่  ด้านตรวจสอบภายใน 

และฝ่ายกํากับการปฏิบตัิงานรวมทัง้หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมแก้ปัญหาตามท่ีได้รับการร้องเรียนมาอย่างมี

ประสิทธิผล เป็นธรรม สอดคล้องกันและทนัการณ์ โดยธนาคารรักษาความลบัของลกูค้าอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ไม่

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้า

เทา่นัน้  

 

2. ผู้ถอืหุ้น 

ธนาคารให้ความสําคัญกับการมีระบบการทํางานท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีการควบคุมภายใน  และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิตามหลกั

จรรยาบรรณธุรกิจโดยถือเป็นนโยบายท่ีพนกังานทกุคนต้องถือปฏิบตัิ ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกผู่้ ถือหุ้น 

ปกป้องรักษาทรัพย์สนิ และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม ในขณะเดียวกนัก็สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิอยา่งเต็มท่ี

และเทา่เทียมกนัในลกัษณะท่ีเปิดเผย เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีมีการพิจารณาในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีรายนัน้จะต้องงดออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว นอกจากเป็นการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 

3. พนักงาน 

ธนาคารเชื่อมัน่ในการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความสําคญักับการพฒันาคุณภาพ

ของบุคลากร โดยส่งเสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสในการ

ยกระดบัการปฏิบตัิงานของตนและมีทางเลือกในการพฒันาวิชาชีพมากขึน้ การดําเนินการดงักลา่วจะช่วยให้ธนาคารมี

การเติบโตท่ียัง่ยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็นอยา่งดี แม้ในภาวะตลาดท่ีมีการแขง่ขนัรุนแรงก็ตาม 

 

4. เจ้าหนีแ้ละคู่ ค้า 

ธนาคารยดึมัน่ในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดบัสงูและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั 

โดยทําธุรกิจกบัเจ้าหนีแ้ละคูค้่าอยา่งเป็นธรรมและสอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

 

5. คู่แข่ง 

ธนาคารเห็นความสาํคญัของสภาวะการดําเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัและเป็นธรรม จึงปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างเสมอ

ภาคและเป็นธรรม รวมทัง้ไมก้่าวลว่งเข้าไปยงัข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ ในขณะเดียวกนัก็ช่วยรักษาช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ 

โดยมีการกําหนดหลกัปฏิบตัิท่ีดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับพนกังาน 

 

6. ชุมชนและสังคม 

ธนาคารตระหนกัวา่ธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อมได้  จึงได้มีการทําและสง่เสริม

กิจกรรมการกศุลตา่งๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน  โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพ่ือชว่ยเหลอืพระภิกษุ

สงฆ์ เด็กท่ีด้อยโอกาส และชมุชนโดยทัว่ไป (ดรูายละเอียดกิจกรรมเพ่ือสงัคมของธนาคารได้ในหวัข้อความรับผิดชอบต่อ

สงัคม) 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 

ธนาคารตระหนกัและให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ทนัการณ์ ชัดเจน และทัว่ถึง โดย

เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ 

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคารทัง้ข้อมูลภาษาไทยและภาษาองักฤษ  รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในแบบ

รายงานประจําปีตามหลกัเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

(แบบ 56-2) และการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุตอ่ตลาดทนุไทย  รวมทัง้

ให้บริการข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมตา่งๆ ของธนาคารกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์ 

และประชาชนทัว่ไป การดําเนินการตา่งๆ ดงักลา่ว ได้แก่ 

 

• หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์และสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ทําหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมลูธนาคารและป็นตวัแทนใน

การสือ่สารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์  สือ่มวลชนและผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรม

ท่ีเป็นสาระสาํคญัอยา่งถกูต้อง ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2558  ธนาคารมีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือนําเสนอข้อมลูทัง้ทางตรงและทางอ้อมดงันี ้ 

1.  ธนาคารให้การต้อนรับนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์จํานวน 16 ราย เข้าพบฝ่ายบริหารรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ เพ่ือรับทราบ

สถานภาพการประกอบการ 

2.  จดัทําการเผยแพร่ขา่ว (Press Release) ในกรณีท่ีบริษัทมีกิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสาํคญั 

3.  มีช่องทางให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ ลงทุนและสื่อมวลชนท่ีติดต่อทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ ท่ี 

ir@cimbthai.com หรือทางโทรศพัท์ 0-2638-8287 หรือทางเว็บไซต์http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/ 

• การแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชนเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารสูป่ระชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัผลประกอบการของธนาคารและทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมลูอยา่งทัว่ถึงและเปิดโอกาสให้นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้สอบถามธนาคารเก่ียวกบัผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้ 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

 

ก.   โครงสร้างคณะกรรมการ  

 

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความ

เช่ียวชาญในสาขาด้านการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบญัชีตรวจสอบและเป็นบคุคลท่ี

เคยดํารงตําแหนง่ในหนว่ยงานของรัฐ รวม 8 คน  การเลือกตัง้คณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

และตามข้อบงัคบัธนาคาร ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดย

ธนาคารได้กําหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้อง

ตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ละท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

 

 

mailto:ir@cimbthai.com
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กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน 

กรรมการอิสระ  3 คน  (ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 37.5 ของกรรมการทัง้คณะ) 

 

โดยกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบตัิท่ีสอดคล้อง

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไมเ่ป็น

บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีระหว่างกันอย่าง

ชดัเจน เพ่ือแบง่แยกอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบริหารงานประจําออกจากกนั ไม่ให้คน

ใดคนหนึง่มีอํานาจโดยไมจํ่ากดั ตลอดจนเพ่ือความเป็นอิสระของประธานกรรมการในการกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 

 

คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชดัเจนตามข้อบงัคบัของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีออกจากตําแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตัง้เข้ามา

ใหมก็่ได้ 

 

ธนาคารมีนโยบายเร่ืองการดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนของคณะกรรมการไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ดงันี ้

• กรรมการ ผู้จดัการ และผู้มีอํานาจในการจดัการของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร หรือกรรมการมีอํานาจลงนาม อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งในบริษัทอ่ืนอีกได้ไมเ่กิน 3  กลุม่ธุรกิจ  

• กรรมการธนาคารควรดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5  บริษัท 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  เป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้าท่ี

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  โดยรวมถึงอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้

ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย

และสภาพตลาด 

2. พิจารณาและกลัน่กรองการดําเนินงานทางธุรกิจ รวมทัง้มีอํานาจอนมุตัิตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ 

3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน งานปฏิบตัิการ และงานทรัพยากรบคุคล 

4. เป็นตวัแทนธนาคาร ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับ

ดแูลอ่ืนๆ  
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5. ดแูลให้การสือ่สารกบัสาธารณชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังานเป็นไปในทางเสริมช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดี

ของธนาคาร 

6. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการ 

7. นําหลกับริหารโดยธรรมาภิบาลท่ีดีมาใช้ทัว่ถึงทัง้องค์กร 

 

  ธนาคารได้แตง่ตัง้ นายฐาภพ คลี่สวุรรณ เป็นเลขานกุารบริษัทและทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการเพ่ือทํา

หน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัต่างๆ ของ

ธนาคารให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

• จดัการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของ

ธนาคาร และบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากบัธนาคารเป็น

กฎระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

• ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของธนาคาร 

• จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนงัสือนดัและรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

 

ข. คณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน  สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการจดัการ ฯลฯ เพ่ือ

ช่วยกลัน่กรองการปฏิบตัิงานเฉพาะด้านและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

เพ่ือให้ธนาคารมีระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   

 

ค. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1. ความเป็นผู้นําและวิสัยทัศน์ 

 

กรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทกัษะ ความสามารถ

เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบัธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารกําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การ

แตง่ตัง้ และการถอดถอนกรรมการของธนาคารไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการและข้อบงัคบัของธนาคาร  คณะกรรมการ
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ธนาคารมีอํานาจและมุง่ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร มีความเข้าใจในภาพรวมของ

ธุรกิจของธนาคาร ติดตามดแูลให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมิน

การบริหารงานของฝ่ายจดัการตามนโยบายและกลยทุธ์ท่ีวางไว้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 

2. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

ธนาคารกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Conduct ) ไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของ

ธนาคาร เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารท่ีมีตอ่ลกูค้า ผู้ ถือ

หุ้น พนกังาน  คูค้่า/เจ้าหนี ้ ความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมและสงัคม ความรับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจ การรักษา

ความลบัของลกูค้า  ความซื่อสตัย์ ยตุิธรรม มีคณุธรรมในวิชาชีพ  ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  ยึดถือและ

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  อีกทัง้ให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็น

ภาระหน้าท่ีท่ีบุคลากรของธนาคารทุกคนต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตัิให้สอดคล้องกับหลกัการกํากบัดูแล

กิจการของธนาคารเป็นประจําโดยใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง  หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลกัการกํากับดูแลกิจการ 

ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการลงโทษผู้ละเมิดนัน้ทางวินยั โปรดดรูายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารได้ท่ีเว็บไซต์

ธนาคาร www.cimbthai.com 

  

ธนาคารได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนรับทราบแนวทางการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของธนาคาร  โดยประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้นโยบายผ่านระบบ LMS (Learning 

Management System) และให้มีการลงนามรับทราบเพ่ือให้มีการปฎิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

 

ธนาคารมีมาตรการในการป้องกนัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั หรือรายการระหวา่งกนัท่ีไมเ่หมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี ้

• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเช่ือ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้

สินเช่ือแก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบักรรมการหรือผู้มีอํานาจในการ

จดัการของธนาคารกบัธนาคารทุกกรณีตามอตัราส่วนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดยต้องได้รับอนุมตัิจาก

คณะกรรมการด้วยมติเอกฉนัท์  และไม่มีกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบัการให้

สนิเช่ือลงทุนก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือนัน้ๆ  เข้าร่วมพิจารณาอนุมตัิสินเช่ือใน

รายการนัน้ 

• ธนาคารมีนโยบายเก่ียวกบัการดําเนินธุรกรรมสาํคญัไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร  ได้แก่ การตกลงเข้า

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญั 

และ/หรือสทิธิในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสาํคญัของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของ

หนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หากเข้าเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ

ธนาคาร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือผู้ดํารงตาํแหนง่เทียบเทา่ผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหารซึง่ดํารงตําแหนง่ในสายกล



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 67 

ยุทธ์และการเงินและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามข้อกําหนดสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(กลต.) คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการต้องดําเนินการดงันี ้

1) ดแูลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการนัน้สมเหตสุมผล  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อธนาคาร และเง่ือนไข

ของรายการไมแ่ตกตา่ง หรือเสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก และ 

2)  ดแูลให้กระบวนการพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผย

ข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งพอเพียง 

 

การดําเนินการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  มีขัน้ตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือขอมติเห็นชอบ โดย

ผู้อนุมตัิจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกบัการทํารายการ และกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

นอกจากนี ้อาจจดัให้มีความเห็นจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ิมเติม กรณีรายการดงักลา่วต้องขอความเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ง.  การประชุมคณะกรรมการ  

 

ธนาคารมีการกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกๆ ไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณาอย่างชดัเจน  และ

อาจจดัให้มีการประชมุวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจะจดัสง่หนงัสือเชิญ

ประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบตา่งๆ ไปยงัคณะกรรมการแตล่ะทา่นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7  วนั

ก่อนการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณา ศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและจดัสรรเวลาใน

การประชมุอยา่งเหมาะสม เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้จดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บ

รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพร้อมสําหรับให้คณะกรรมการและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2558 ธนาคารได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมจํานวน 12 ครัง้ (รายละเอียด

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การเข้าร่วมประชมุของกรรมการ”)  

 

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 

ธนาคารจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนั

พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ปัญหาและอปุสรรค ตลอดจนข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะตา่งๆ อนัจะนําไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไข

การดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยแบบประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ

ชุดย่อย โดยประเมินแบบรายคณะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ 5) 

ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และประเมินแบบรายบุคคล ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าท่ีรวบรวมผลประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการเสนอต่อประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติเป็นไปตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตอ่ไป 
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รวมทัง้ธนาคารยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เป็นประจําทกุปี เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัดชันีวดัผลสําเร็จ (Key Performance Indicator) ท่ีกําหนดตามกลยทุธ์และ

เป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าท่ีรวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอตอ่ประธานกรรมการตอ่ไป 

 

ฉ. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนและกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่ว

มีอตัราท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัระดบัคา่ตอบแทนของสถาบนัอ่ืน โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 

ธนาคารกําหนดเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบงัคบัของธนาคารอย่างกว้างๆ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น

เพียงพอท่ีจะปรับเปลีย่นได้ตามผลการดําเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์  โดยกําหนดให้กรรมการของธนาคารมี

สทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ

อ่ืน  ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิ  โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 

และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  ทัง้นี ้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ

ของพนกังานหรือลกูจ้างของธนาคารซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ี

เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของธนาคาร 

 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ เสนอข้อมลูต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยเสนอค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัการสร้าง

ผลตอบแทนระยะยาวให้กับธนาคารและผู้ ถือหุ้ น และคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั 

 

ทัง้นี ้  ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 21 ประจําปี 2558 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ได้อนมุตัิค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2558  โดยอตัราคา่ตอบแทน รายละเอียดดงันี ้ 

 

1. คา่เบีย้ประชมุและคา่รับรองคณะกรรมการ  

• คา่เบีย้ประชมุ 

ประธานกรรมการ 130,000 บาทตอ่เดือน 

รองประธานกรรมการ 88,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการ 44,000 บาทตอ่เดือน 

• คา่รับรอง 

ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอ่เดือน 

ทัง้นี ้กรรมการจะเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดที้เ่กิดข้ึน 
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2. คา่ตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคาร ให้เป็นคณะกรรมการชุด

ยอ่ยตา่งๆ ของธนาคาร ได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมเป็นคา่เบีย้ประชมุเป็นรายเดือน มีดงันี ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ       72,000 บาทตอ่เดือน 

ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 52,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการ  40,000 บาทตอ่เดือน 

ทัง้นี ้กรรมการจะเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดที้เ่กิดข้ึน 

 

• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมจากการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ

เพ่ิมขึน้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด 

• คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ เพ่ือช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของ

ธนาคาร  โดยกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 

• คณะกรรมการมหีน้าท่ีเปิดเผยจํานวนคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั และกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 

ธนาคารมีนโยบายในการสง่เสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

กรรมการและศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพฒันาวิสยัทัศน์ให้กว้างไกล โดย

กรรมการธนาคารส่วนใหญ่ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Programme (DCP) และ

หลกัสตูร Director Accreditation Programme (DAP) ทัง้นี ้รายละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ท่ี

ประวตัิคณะกรรมการธนาคาร  

 

สาํหรับในปี 2558 มีกรรมการใหมท่ี่ได้รับแตง่ตัง้จากท่ีคณะกรรมการธนาคาร จํานวน 1 คน ทัง้นี ้ธนาคารจดัให้มี

การปฐมนิเทศโดยมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจํา  พร้อมทัง้ได้สง่มอบคู่มือ

กรรมการเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 

“กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทัง้รวบรวมกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีกรรมการควรทราบในฐานะการเป็น

กรรมการ  

 

ซ. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 

ธนาคารได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง จึงมอบหมายให้

ด้านทรัพยากรบคุคลจดัทําแผนการสบืทอดตําแหนง่  เพ่ือสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดบัสงูและพฒันาผู้

ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสบืทอดตําแหนง่สาํคญัในการบริหารงานและดําเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้ท่ีสามารถสืบ

ทอดตําแหน่งได้ทนัทีหรือในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีขัน้ตอนสําคญัในการดําเนินการ เพ่ือผ่านการพิจารณาอนมุตัิจาก

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร ดงันี ้
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1. กําหนดตําแหนง่ท่ีสาํคญัในการดําเนินกิจการธนาคารในแตล่ะสายงาน/ด้าน 

2. กําหนดคณุสมบตัิท่ีต้องการของผู้สบืทอดตําแหนง่  

3. กําหนดและวางตวัผู้บริหารในแต่ละสายงาน/ด้าน ท่ีมีคณุสมบตัิและความพร้อมในการสืบทอดตําแหน่งได้

ทนัทีหรือภายใน 1 ปี 

4. กําหนดและวางตวัผู้บริหารในแต่ละสายงาน/ด้าน ท่ีมีคณุสมบตัิและความพร้อมในการสืบทอดตําแหน่งได้

ภายในระยะมากกวา่ 1 ปีขึน้ไป 

5. กําหนดและวางตวัพนกังานและผู้บริหารในระดบัต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพสงูเป็นพิเศษท่ีมีโอกาสเป็นผู้สืบทอด

ตําแหนง่ในโอกาสตอ่ไป 

6. วางแผนการพฒันาผู้บริหารท่ีได้รับการกําหนดและวางตวั และดําเนินการพฒันาตามแผนท่ีได้วางไว้ เพ่ือ

เตรียมความพร้อม 

7. ทบทวนและจดัทําแผนประจําปีเพ่ือเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูล

กิจการ และคณะกรรมการธนาคาร 

 

9.2     คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคาร 

 

  ธนาคารมีคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้

 

ก.  คณะกรรมการธนาคาร  

 

1.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 หมายความถึง  ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียว  มิได้เป็นผู้บริหารของธนาคาร  อาจเป็นหรือไม่เป็น

กรรมการอิสระก็ได้ 

 

2.  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

 หมายความถงึ กรรมการท่ีดํารงตาํแหนง่เป็นผู้บริหาร  กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ 

เยี่ยงผู้บริหาร  และให้หมายความรวมถงึกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนั  

 

3. กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

 หมายความถึง  กรรมการรายหนึง่หรือหลายรายท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้

ท่ีสามารถมีอํานาจลงนามเพ่ือผกูพนัธนาคารกบับคุคลภายนอกได้   

 

4. กรรมการอิสระ  

 หมายความถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจเก่ียวข้องหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ

สถาบนัการเงินอ่ืนอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคณุสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ดงันี ้
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(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย

นัน้ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของ

ผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัท่ียื่นคาํขอ

อนญุาตต่อสํานกังาน ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ท่ี

ปรึกษาของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือไม่เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรือไมเ่คยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงการกระทําอ่ืนในลกัษณะ

เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนของธนาคารหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีเร่ิมมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของธนาคาร บ ริ ษั ท ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรือไมเ่คยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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(ซ) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ยหรือไมเ่ป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือ ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร 

ทัง้นี ้ ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ

ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

ข.  อาํนาจของคณะกรรมการธนาคาร  

 

1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตัง้และถอดถอนพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร กําหนดจ่ายเงิน

บําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนกังาน หรือลกูจ้างของธนาคารหรือบุคคลใดท่ีทํากิจการให้ธนาคาร และกําหนด

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามท่ีเห็นว่าจําเป็นเหมาะสม เพ่ือช่วย

ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้กําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตัง้บคุคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ  เพ่ือช่วยเหลือให้ความ

คิดเห็นในกิจการงานของธนาคารและกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนไปปฏิบตัิงาน

อยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้   

5. ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

ค.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบพืน้ฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดลุพินิจเพ่ือตดัสนิใจทางธุรกิจในลกัษณะ

ท่ีเห็นโดยสจุริตวา่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้อบงัคบั

ของธนาคาร  และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. กําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ เป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การกําหนดมาตรฐาน

การดําเนินกิจการ ทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร  และกํากบัติดตามดแูลการดําเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้สทิธิ

ของผู้ ถือหุ้น เปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
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3. สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพท่ีหลากหลาย ตลอดจนความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ เพ่ือดํารงตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู 

4. ทบทวนและอนมุตัิงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

5. มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  แต่หากเป็นกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั 

มีผลกระทบสงูและเป็นเร่ืองท่ีมิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน การลงทนุในธุรกิจอ่ืน การ

ควบรวมกิจการ การจําหน่ายสินทรัพย์ และรายจ่ายลงทุน หรือหากเป็นเร่ืองท่ีต้องขอให้คณะกรรมการให้สตัยาบนั ซึ่ง

รวมถึงเร่ืองท่ีผู้บริหารมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหากจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะ

เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

6. กําหนดเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการจะต้องนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

7. กําหนดมาตรการเพ่ือให้ฝ่ายจดัการมีการถ่ายทอดและดแูลให้มีการถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยงั

พนกังานทกุระดบัขององค์กร 

8. กํากบั ติดตาม ดแูลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้ธนาคารดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดใน

สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

9. กํากบัดแูลให้ธนาคารมีระบบบริหารความเสีย่งด้านตา่งๆท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

10. ดําเนินการให้ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร  กําหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชัดเจนเพ่ือป้องกนัและขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กําหนด

นโยบายและวิธีการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

พร้อมทัง้มีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุสิน้ปี 

11. ดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

12. เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทในเครือให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และดแูลให้มีการจดัทําบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และมีระบบจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถ

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั   

13. จัดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงว่า เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทัง้ปัญหา

อปุสรรคต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยทุธ์ต่างๆ ได้ตามความ

เหมาะสม 

14. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จ

ประจําปี โดยคํานงึถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเสีย่งท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพ่ิมมลูค่าของสว่นผู้ ถือหุ้นในระยะยาว

ประกอบการพิจารณา 

15. พิจารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

บคุคลใดท่ีทํากิจการให้กบัธนาคาร โดยจะเป็นผู้ ทําการประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ ตามท่ีฝ่ายจดัการนําเสนอ 

16. แต่งตัง้บุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร  หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษา

ภายนอก เพ่ือช่วยเหลอืให้ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมทัง้กําหนดคา่ตอบแทน

และบําเหน็จตามท่ีเห็นสมควร 

17. แตง่ตัง้กรรมการจํานวนหนึง่เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือกํากบัดแูลกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการ

ธนาคารในด้านท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทัง้กําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ตามท่ีเห็นสมควร  คณะกรรมการชุดยอ่ย
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สามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็นเพ่ิมเติม ตลอดจนจัดให้มีพนักงานประจําทําหน้าท่ี

ติดตาม หาข้อมลู ประสานงาน เพ่ือสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการชดุยอ่ยด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคารได้ 

18. ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา 

19. แตง่ตัง้เลขานกุารของคณะกรรมการธนาคารเพ่ือช่วยดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการธนาคาร และช่วย

ให้คณะกรรมการธนาคารและธนาคารปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

20. จดัให้มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายหรือกฎบตัร

ของคณะกรรมการ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

21. จัดให้มีการควบคุมดูแลและทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิผลและมีความ

สอดคล้องกนัทัง้องค์กร 

22. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเป็นประจําทกุปี 

 

คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมท่ีจะตดัสนิใจโดยไมอ่ยูภ่ายใต้การครอบงําใดๆ และพร้อมท่ีจะคดัค้านในกรณีท่ี

มีความเห็นขดัแย้งหรือกรณีของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนมุตัิรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ ถือ

หุ้นให้อนมุตัิตามท่ีเห็นสมควร โดยยดึหลกัการดงันี ้

 

หลักความเพียงพอ  

1) กระทําการท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของธนาคาร 

2) การตดัสนิใจนัน้ได้กระทําอยา่งระมดัระวงั  และ 

3) การตดัสนิใจนัน้ได้กระทําอยา่งซื่อสตัย์สจุริต โดยไมม่ีผลประโยชน์สว่นตน 

 

หลักความระมัดระวัง  

1) ทําโดยสมเหตสุมผลเยี่ยงกรรมการท่ีอยูภ่ายใต้สถานการณ์เช่นนัน้จะพงึกระทํา 

2) ทําโดยมีข้อมลูอยา่งเพียงพอ  และ 

3) ไมม่ีเหตท่ีุนา่สงสยัวา่ข้อมลูนัน้ไมน่า่เช่ือถือ หรือไมถ่กูต้อง 

 

หลักความซื่อตรง  

1) การกระทํานัน้มีจดุมุง่หมายโดยชอบ 

2) การตดัสนิใจโดยไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

3) การไมนํ่าข้อมลูหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน 

 

ง. การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนกรรมการ  

 

  เป็นอํานาจหน้าท่ีของผู้ ถือหุ้ นในการเลือกตัง้บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมี

กระบวนการสรรหาผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหาและการกํากบัดแูลกิจการทําหน้าท่ีพิจารณาคดัเลอืก และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
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คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอดถอน

กรรมการตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของธนาคารดงันี ้

1. โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น กําหนดให้มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12   คน โดย

จํานวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ในการออกคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการของธนาคารให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 16 .  คือ 

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือโดยถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสยีง 

(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะครัง้เดียว

เต็มตามจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีจะต้องเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นีต้ามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะ

เห็นสมควร โดยในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะบคุคล 

แตล่ะคนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเลอืกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่

ทัง้หมดตาม )1 (โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึ่ งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ใช้การจบัสลาก ตาม

วิธีท่ีประธานในท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

ออกจากตําแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4. การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้กรรมการท่ี

คงเหลอือยูเ่ป็นผู้สรรหาบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้นี ้มติ

คณะกรรมการธนาคารจะต้องมคีะแนนไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่ 

 

นอกจากนี ้พระราชบญัญตัธิุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ให้ธนาคาร

พาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์ของประชาชนหรือไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้  และให้ธนาคารแต่งตัง้

บคุคลอ่ืนโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าดํารงตําแหน่งดงักลา่วแทนและให้ถือว่าคําสัง่ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีให้ถอดถอนหรือแตง่ตัง้กรรมการนีเ้ป็นท่ีสิน้สดุ 

 

คณะกรรมการธนาคาร  

 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 8 คน  ดงันี ้

                 รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ / กรรมการและประธานสาํรอง 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 

2. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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3. นางวาทนนัทน์    พีเทอร์สคิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 

5. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ /  

กรรมการและประธานสาํรองคณะกรรมการ Board Risk Committee 

6. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ / กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee 

7. ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน/1 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee 

8. นายสภุคั ศิวะรักษ์  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

หมายเหต ุ

/1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร เมือ่วนัที ่27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้ ดาโต๊ะ  ลี  ค็อก ควอน เป็นกรรมการ แทน นาย

เคนนี คิม โดยได้รบัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2558  

   * ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของนางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั มีผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 

CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารในฐานะเป็น

ผู้แทนจาก CIMB Bank จํานวน 3 ท่าน คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน  และนางสาวเซรีน่า ตนั 

เหม ่ชเว็น 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 

กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารคือ นายสภุคั ศิวะรักษ์ นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ

สองคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 

จ.  คณะกรรมการชุดย่อย (ณ วนัที ่31 มกราคม 2559) 

 

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปนี ้เพ่ือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของ

ธนาคารให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและรัดกมุ   

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ  

3. คณะกรรมการ Board Risk Committee 

4. คณะกรรมการชดุยอ่ยสาํหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ 

5. คณะกรรมการจดัการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด้านเครดติ  

8. คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ ระดบั 2 

9. คณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย 

10. คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ 

11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 

12. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand 

13. คณะกรรมการการตลาดและการติดตอ่สือ่สาร 

14. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร 

15. คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 3 

16. คณะทํางานบริหารจดัการหนีท่ี้มีปัญหา 

 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ กรรมการอิสระ เป็น ประธาน 
2. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ 
3. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ/1 กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ 
4. นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ด้านตรวจสอบภายใน 
เป็น เลขานกุารเก่ียวกบั 

งานตรวจสอบภายใน 
5. นายฐาภพ  คลีส่วุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน 
เป็น เลขานกุารเก่ียวกบังาน 

ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน 
หมายเหต ุ

 /1  ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559 มีมติแต่งตัง้ นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค เป็น กรรมการตรวจสอบ แทน 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั ทีล่าออก 

  

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายทัง้ในด้านบญัชี หลกัปฏิบตัิในการรายงานต่างๆ และ

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง 

และหลกัปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ โดยคํานึงถึงข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ข้อกําหนดสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

2. สอบทานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานของด้านตรวจสอบภายใน 

3. เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ ถือหุ้น 

รวมทัง้สอบทานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีภายนอก 

4. สอบทานประสิทธิผลของงานกํากบัการปฏิบตัิงานรวมทัง้กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายกํากับการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปตามข้อกําหนดของทางการท่ีเก่ียวข้อง 
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5. สอบทานประเด็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตามท่ีหนว่ยงานกํากบัดแูลของทางการตรวจพบ และดแูลให้มีการ

ดําเนินการแก้ไขอยา่งเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจดัการ 

6. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการของกิจการภายในกลุม่

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

7. สอบทานรายการท่ีทํากบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัทัง้หมดซึง่เสนอโดยฝ่ายจดัการ อนัอาจเกิดขึน้ภายในกลุม่ธนาคาร ก่อน

นําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบเป็นระยะๆ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบเก่ียวกับการดําเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หาก

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการท่ีมีการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการ

ทจุริต การปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นไปตามระเบียบปกติ จดุออ่นสาํคญัด้านการควบคมุภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกําหนดตา่งๆท่ี

เก่ียวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากําหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9. จดัทํารายงานการปฏิบตังิานด้านตา่งๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปิดเผยในรายงานประจําปีของธนาคาร โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานนีจ้ะต้องมีข้อมลูอยา่งน้อยตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

10. กําหนดขอบเขต บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ เช่ียวชาญภายนอกในการให้บริการคําปรึกษาแก่

คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตัง้ฝ่ายบริหารเพ่ือทําหน้าท่ีในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจ้ง 

11. อนมุตัิ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเก่ียวกบัการกํากบัการปฏิบตัิงาน ท่ีหน่วยงานกํากบั

ดแูลไมไ่ด้กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

12. อนมุตัิรายงานการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

13. อนมุตัิกฎบตัรของด้านตรวจสอบภายในและหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

14. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. ปฏิบตัิภารกิจอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจของธนาคาร  

 

2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกิจการ 

 

  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 

1. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ เป็น ประธาน 
2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ เป็น กรรมการและ 

ประธานสาํรอง 
3. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ 
4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 
เป็น เลขานกุาร 
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อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ด้านสรรหา 

• กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการ (ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป) เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และสง่นโยบายดงักลา่วให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยหากมีการร้องขอ 

• คดัเลอืก และเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี ้เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารอนมุตัิ 

(ก) กรรมการธนาคาร 

(ข) กรรมการธนาคารท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

• ดแูลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของธนาคาร 

• พิจารณาการแต่งตัง้และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของ

บริษัทในเครือเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ 

2. ด้านกําหนดคา่ตอบแทน 

• กําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่

กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป) โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน 

โปร่งใส เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตั ิและสง่นโยบายดงักลา่วให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

หากมีการร้องขอ (คา่ตอบแทนและนโยบายเร่ืองผลประโยชน์และสวสัดิการต้องครอบคลมุในทกุด้านท่ีเก่ียวกบั

ค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนสั และทางเลือกและผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวข้องด้วย) 

• ดูแลให้กรรมการ และผู้ มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป) ได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้

ควรได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้ 

• กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้

ไป) เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเสี่ยงท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความสาํคญัการเพ่ิมมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

ด้วย 

• เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัทํารายงาน

การกําหนดคา่ตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของธนาคารด้วย 
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• ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว

ปฏิบตัิของธุรกิจธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group 

• พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพ่ือให้

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

3. ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนกังานของ

ธนาคาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และ

 นําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

• อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติและรายงานให้

คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็นประจําทกุปี  เพ่ือสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

4.  พิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร        

 

3.   คณะกรรมการ Board Risk Committee 

  

  คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้วย 

1. ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน/1 กรรมการ  เป็น ประธาน 

2. นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ  เป็น กรรมการและ 

ประธานสาํรอง 

3. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ  เป็น กรรมการ  

4. นายสภุคั ศิวะรักษ์ กร รม กา รผู้ จัดก าร ให ญ่แ ละ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เป็น กรรมการ (ชัว่คราว) 

5. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายบริหารความเสีย่ง 

เป็น เลขานกุาร 

หมายเหต ุ 

 /1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559  มีมติแต่งตัง้ ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน  เป็น ประธานคณะกรรมการ Board 

Risk Committee และแต่งตัง้นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ เป็นกรรมการและประธานสํารอง  

 

อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ และกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนอนมุตัิ

เปลีย่นแปลงกรรมการและแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ดงันี ้

1.1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.2. คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ 

1.3. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand 

1.4. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลติภณัฑ์ 

1.5. คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 2 

1.6. คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 3 
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1.7. คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดอ่ืนๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk 

Committee 

2. อนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ Management Action Trigger 

(MAT) ของความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ความ

เสีย่งด้านกลยทุธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดงันี ้

กรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่ง เพดานความเสีย่งและ MAT ของธนาคาร 

2.1. อนมุตัิกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบทําให้ระดบั

ความเสี่ยงเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได้ 

2.2. อนมุตัิเพดานความเสีย่งและ MAT ทกุประเภท ซึง่หนว่ยงานราชการอนญุาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได้ 

กรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่ง เพดานความเสีย่งและ MAT ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

2.3. ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ท่ีบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจําเป็นต้องมี หรือการ

ปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ท่ีอาจสง่ผลกระทบทําให้ระดบัความเสีย่งเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั ก่อนนําเสนอเพ่ือขอ

อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

2.4. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสีย่งและ MAT ตา่งๆ ก่อนนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากคณะกรรมการของ

บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

3. กํากบัดแูลการบริหารความเสีย่งทกุประเภทและการบริหารจดัการเงินกองทนุของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทาง

การเงิน ดงันี ้

3.1. ติดตามการดําเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยทุธ์ด้านการบริหารจดัการเงินกองทนุ รวมถึงกรอบ/นโยบาย

และกลยทุธ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง วา่มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามท่ีกําหนด 

3.2. พิจารณาอนมุตัิ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพ่ือใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมตัิข้อเสนอท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ 

รวมถึง 

บคุคลท่ี 3 ใหมท่ี่ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะขายผลติภณัฑ์ 

อนมุตัิบคุคลท่ี 3 (ใหม)่ ของธนาคาร (ไมร่วมบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั และบริษัทใน

กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเร่ิมขายผลิตภณัฑ์ หรือให้ความเห็นชอบบคุคลท่ี 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุม่

ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

5. กําหนดแนวทางด้านกลยทุธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสีย่งชดุตา่งๆ 

6. ดูแลให้มีโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเคร่ืองมือวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ และองค์ประกอบอ่ืนๆ 

สําหรับการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้ระดบัความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมในการตระหนกัถึงความเสี่ยงและวินยัในการบริหารความเสี่ยง ให้มีอย่าง

ทัว่ถึงทัง้องค์กร 

7. แต่งตัง้ท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือทบทวนและให้คําปรึกษาเร่ืองการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการ Board Risk 

Committee ตามความจําเป็น  
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8. อนมุตัิและกํากบัดแูลให้การดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทางราชการ 

8.1. การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 

8.2. การควบคมุกระบวนการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 

ครอบคลมุถึง : บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม) 

 

4.   คณะกรรมการชุดย่อยสาํหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ 

   

  ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึง่มิได้เป็นพนกังานของธนาคาร และ/หรือ ดํารงตําแหนง่อ่ืนใด

ในธนาคาร  

1. ดร. อิสมาแอ อาล ี 

2. ดร. มะรอนิง สาแลมิง 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ศกึษาถึงความเป็นไปได้ตา่งๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการทางการเงินตามหลกั ชาริอะฮ์ ทําธุรกรรมชาริอะฮ์ 

(Shariah Business) ผา่นธนาคารและบริษัทในเครือ 

2. ให้ความเห็น และนําเสนอเร่ืองดงักลา่วแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยอ่ืนๆ ของธนาคารท่ี

เก่ียวข้อง 

 

5. คณะกรรมการจัดการ 

 

  คณะกรรมการจดัการ  ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์ /1  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น รองประธาน 

3. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง เป็น กรรมการ 

4. นายพรชยั ปัทมินทร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ เป็น กรรมการ 
5. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย เป็น กรรมการ 
6. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน เป็น กรรมการ 
7. ผู้บริหารสงูสดุ สายพาณิชย์ธนกิจ เป็น กรรมการ 
8. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว /2  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายการเงิน 

เป็น กรรมการ 

9. นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์ /3  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านการตลาดและบริหารผลติภณัฑ์ธุรกิจตา่งประเทศ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

เป็น กรรมการ 

10. นางสริิพร อําพนัวงษ์ /4  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านปฏิบตัิการ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

เป็น กรรมการ 
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11. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 

เป็น กรรมการ 

12. นายประภาส ทองสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านสือ่สารองค์กร เป็น กรรมการ 
13. นายตนั  คีท จิน /5  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์ เป็น กรรมการ 
14. นายฐาภพ คลีส่วุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เป็น เลขานกุาร 

 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน   

   

หมายเหต ุ        

/1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2558 มีมติต่ออายุการเป็นพนกังานของนายสุรชยั จิตตรัตน์เสนีย์  ตําแหน่ง รอง

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ มีผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 

 /2 ทีป่ระชมุคณะกรรมการเมือ่วนัที ่27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้นาย เจสนั ลีออง ก๊อก ยิว  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้

ดํารงตําแหน่งรกัษาการผู้บริหารสูงสดุ สายการเงิน มีผลตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์  2559 

 /3 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้นายณรงค์ เลิศลกัขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านการตลาดและบริหารผลิตภณัฑ์ธุรกิจต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง รักษาการผู้บริหารสูงสุด สายบริหารธุรกรรมการเงิน มีผลตัง้แต่วนัที ่ 

12 มกราคม 2559  

 /4 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้นางสิริพร อําพนัวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้าน

ปฏิบติัการ ให้ดํารงตําแหน่ง รกัษาการผู้บริหารสูงสดุ สายสารสนเทศและปฏิบติัการ มีผลตัง้แต่วนัที ่12  มกราคม 2559  

 /5 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่  29 กนัยายน 2558  มีมติแต่งตัง้ นาย ตนั คีท จิน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ ด้านกลยทุธ์ มีผลตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้คําปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. ควบคมุ ดแูล และประเมินผลการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของธนาคาร  

3. ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านตา่ง ๆ ของธนาคาร  

4. พิจารณาแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจและแผนการบริหารจดัการเงินกองทนุและงบประมาณของธนาคาร 

5. กําหนดการทํางานร่วมกนัระหวา่งสายงานและการทํางานระหวา่งประเทศ 

6. พิจารณาเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

7. อนมุตัิอํานาจอนมุตัิเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานตา่งๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัความเสีย่ง  

8. อนมุตัิ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการ/การปฏิบตัิการ/

เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีหนว่ยงานกํากบัดแูลไมไ่ด้กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร 

9. พิจารณาอนมุตัิการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนมุตัิและนโยบายของธนาคารท่ีมีผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง

องค์กร 
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10. อนมุตัิการแตง่ตัง้เปลีย่นแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพ่ือการ

สือ่สาร และคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย 

11. มีอํานาจในการพิจารณาตดัสนิประเดน็ปัญหาท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเงินในโครงการ 1Platform  

12. ทบทวน ให้ความเห็น พิจารณา และอนมุตัิตัง้สาํรองตามกฎหมายเพ่ือรองรับความเสยีหายจากกรณีท่ีธนาคาร / 

ผู้บริหารถกูฟ้องร้อง ตามท่ีนําเสนอโดยด้านกฎหมาย  

13. อนมุตัิคา่ธรรมเนียมของผลติภณัฑ์การลงทนุ หรือการแนะนําลกูค้าท่ีผา่นช่องทางสายธุรกิจรายยอ่ย สาํหรับกรณี

ผลติภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 และไมใ่ช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและท่ีไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัท่ีคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งได้เคยอนมุตัิแล้ว  

14. อนมุตัิผลติภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 ท่ีไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัท่ีคณะกรรมการบริหารความ เสีย่งได้เคย

อนมุตัิแล้ว  

15. อนมุตัิการแตง่ตัง้ตวัแทนประกนัภยัของธนาคาร  

16. เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจของธนาคาร 

 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย  

1. นายสภุคั ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น กรรมการและ

ประธานสาํรอง 

3. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่

หรือ นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท์ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ด้านความเสี่ยง 

ด้านเครดิต 

เป็น กรรมการ 

4. นายพรชยั ปัทมินทร 

หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ด้านวิเคราะห์สินเช่ือ

และบริหารความเสีย่ง 

เป็น กรรมการ 

5. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย เป็น กรรมการ 
6. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน เป็น กรรมการ 
7. ผู้บริหารสงูสดุ สายพาณิชย์ธนกิจ เป็น กรรมการ 
8. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายการเงิน 

เป็น กรรมการ 

9. นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านการตลาดและบริหารผลติภณัฑ์ธุรกิจตา่งประเทศ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

 

เป็น กรรมการ 
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10. นางสริิพร อําพนัวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านปฏิบตัิการ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

เป็น กรรมการ 

11. นายตนั  คีท จิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์ เป็น กรรมการ 
12. ผู้แทนสายบริหารความเสีย่ง  เป็น เลขานกุาร 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดําเนินการให้การบริหารความเสีย่งทกุประเภทและการบริหารจดัการเงินกองทนุของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยและกลุม่

ธุรกิจทางการเงินเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1.1. นโยบายบริหารจดัการเงินกองทนุและกลยทุธ์ รวมถึงกรอบการบริหารจดัการเงินกองทนุ กรอบความเสี่ยงด้าน

กลยทุธ์ และกรอบการวางแผนธุรกิจแบบบรูณาการประจําปี 

1.2. นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process – ICAAP) รวมถึงการระบ ุวดั ติดตามดแูล และควบคมุความเสี่ยงต่างๆ ให้เป็นไปตาม

กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งและเงินกองทนุ และกฎเกณฑ์ของทางการท่ีเก่ียวข้อง 

1.3. ระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ (Risk Appetite Statement) 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Risk Posture และสถานการณ์/สมมติฐานสําหรับประเทศไทยเพ่ือใช้ทดสอบภาวะวิกฤต 

(Stress Testing) ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาอนมุตัิ 

3. เพ่ิมมลูคา่ของผู้ ถือหุ้น โดยมีการประเมินความเสีย่งและผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่เป็นการดําเนินการท่ีเป็นไปตามขอบเขต (Parameters) ท่ีคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการ Board Risk 

Committee กําหนด 

4. พิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่ง เพดานความเสีย่ง และ Management Action 

Trigger (MAT) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดงันี ้

เร่ืองท่ีหนว่ยงานราชการกําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

4.1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่ง เพดานความเสี่ยง และ MAT ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน พิจารณาอนมุตัิ 

 เร่ืองท่ีหนว่ยงานราชการอนญุาตให้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนมุตัิได้ 

4.2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงกรอบ/นโยบายฯ ท่ี

อาจสง่ผลกระทบทําให้ระดบัความเสี่ยงเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board 

Risk Committee พิจารณา 

4.3. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสีย่งและ MAT ทกุประเภท ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการ Board 

Risk Committee พิจารณา 

4.4. พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงของกรอบ/นโยบายฯ ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ท่ีไม่ได้สง่ผลกระทบต่อ

ระดบัความเสีย่งอยา่งมีนยัสาํคญั  
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4.5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงของกรอบ/นโยบายฯ ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ท่ี

ไมไ่ด้สง่ผลกระทบทําให้ระดบัความเสีย่งเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัท

ในกลุม่ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนมุตัิ 

5. พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์การพิจารณาสนิเช่ือ รวมถึงอํานาจอนมุตัิสนิเช่ือตามคูม่ือผลติภณัฑ์และอํานาจอนมุตัิอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง (ไมร่วมถึงการอนมุตัิสนิเช่ือ) ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑ์การพิจารณาสนิเช่ือ รวมถึงอํานาจอนมุตัิสนิเช่ือตามคูม่ือผลติภณัฑ์และอํานาจ

อนมุตัิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความเสี่ยง (ไม่รวมถึงการอนมุตัิสินเช่ือ) ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาและดแูลให้มีโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากร ระบบ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ สาํหรับการบริหารความเสี่ยงของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้ระดบัความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ มีวินยัใน

การบริหารความเสีย่ง และสร้างวฒันธรรมในการตระหนกัถึงความเสีย่งอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร 

8. ทบทวนและดูแลให้การปฏิบตัิดงัต่อไปนีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board 

Risk Committee พิจารณา 

8.1. การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 

8.2. การควบคมุกระบวนการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 

9. การกํากบัการปฏิบตัิงาน 

9.1. กํากบัให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกรอบ/นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยง และอํานาจอนมุตัิ

ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

10. พิจารณาหรืออนมุตัิการระบแุละการวดัความเสีย่งในเร่ืองตอ่ไปนี ้

10.1. วิธีการในการระบแุละวดัความเสีย่งด้านตา่งๆ 

10.2. กลยทุธ์ในการประเมิน ตดิตามและควบคมุความเสีย่งด้านตา่งๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เช่น Score Cut-Off, 

Asset Quality Trigger (AQT) สาํหรับ Retail Portfolio เป็นต้น 

11. เคร่ืองมือสาํหรับวดัความเสีย่ง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบเคร่ืองมือสําหรับวดัความเสี่ยงต่างๆ รวมถึง Risk Models และ Validation Scorecards 

(ตามความเหมาะสม) ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการ Board Risk Committee หรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่

ธุรกิจทางการเงิน พิจารณา 

12. การรักษาคณุภาพของสนิทรัพย์ 

ติดตามดูแลการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผ่านการ

ควบคมุกระบวนการอํานวยสินเช่ือ การอนมุตัิวงเงินสินเช่ือใหม่ และการแก้ไขสินเช่ือท่ีไม่ก่อนให้เกิดรายได้ (Non-

Performing Loans) อยา่งใกล้ชิด  

13. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) 

ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารหรือ

คณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน พิจารณาอนมุตัิ 

14. พิจารณาข้อเสนอการแต่งตัง้คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk 

Committee พิจารณาอนมุตั ิ
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15. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ และกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ตลอดจนอนมุตัิเปลีย่นแปลงกรรมการและแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ดงันี ้

15.1. คณะกรรมการ Basel Committee 

15.2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 

15.3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด้านเครดิต 

15.4. คณะกรรมการ Outsourcing/Insourcing 

15.5. คณะกรรมการความเสีย่งด้านช่ือเสยีง 

15.6. คณะกรรมการ BIBOR 

15.7. คณะกรรมการด้านความเสีย่งชดุอ่ืนๆ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้และให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

16. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้และเปลีย่นแปลงกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 3 ตามท่ีเห็นสมควร 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม) 

 

7.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  

 

   คณะกรรมการบริหารความเสีย่งด้านเครดติ  ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่

)ตวัแทนจากสายบริหารความเสีย่ง(  

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง เป็น กรรมการและ

ประธานสาํรอง 

3. นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์ 

 

หรือ นายเฉลมิพล เดชาฤทธ์ิ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

เป็น 

 

เป็น 

กรรมการ 

 

กรรมการสาํรอง 

4. นายสมเกียรต ิเศรษฐสมภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านวิเคราะห์สินเช่ือ

พาณิชย์ธนกิจ 

เป็น กรรมการ 

5. นางสาวอรอนงค์ อดุมก้านตรง 

 

หรือ นายเอกสทิธ์ิ พฤฒิพลากร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ย 

ผู้ อํานวยการ ทีมพฒันาธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย 

เป็น 

 

เป็น 

กรรมการ 

 

กรรมการสาํรอง 

6. นางสาวจิตตวด ีแสงทอง 

 

หรือ นางวิมลรัตน์ เสรีนิยม 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านวิเคราะห์สินเช่ือ

และบริหารความเสีย่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ 

เป็น 

 

เป็น 

กรรมการ 

 

กรรมการสาํรอง 

7. นางฐิตะวฒัน์   โพธานนัท์ 

)ตวัแทนจากสายบริหารความเสีย่ง(  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ด้านความเสี่ยง

ด้านเครดิต 

เป็น กรรมการ 

8. นายอนวุตัร์ ช่ืนชนม์ ผู้แทนจากสายบริหารความเสีย่ง เป็น เลขานกุาร 
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อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเร่ืองการ

ดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยมี

อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้ 

1. พิจารณาอนุมตัิ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน แบบการรายงานท่ีเก่ียวข้องทางกับการบริหารความ

เสีย่งด้านเครดิต รวมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวกบักลุม่ลกูหนีท่ี้คาดวา่จะมีปัญหา (early warning) ตลอดจนกระบวนการ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารความเสีย่งดียิ่งขึน้ 

2. ติดตามดแูลคณุภาพสนิเช่ือของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน รวมถึงให้คําแนะนําในการจดัการหนีท่ี้มี

ปัญหา  

3. พิจารณาอนมุตัิ แนวทางในการปลอ่ยสนิเช่ือตา่งๆ และ รายงานการวิเคราะห์ของภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจท่ีควร

ปลอ่ยสนิเช่ือ และ ภาคธุรกิจท่ีเร่ิมมีสญัญาณท่ีควรระวงั เพ่ือให้การบริหารความเสีย่งดียิ่งขึน้ 

4. พิจารณาอนุมัติ (สําหรับธนาคาร) / พิจารณาให้ความเห็นชอบ (สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) การ

ปรับปรุงเปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์การพิจารณาสนิเช่ือ (underwriting criteria) ในคูม่ือผลติภณัฑ์ (product program) 

ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ท่ีไมทํ่าให้ระดบัความเสีย่งเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั  

5. ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะกรรมการ Board Risk 

Committee 

       

8.    คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ  2  

  

  คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ ระดบั  2  ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น กรรมการและ

ประธานสาํรอง 

3. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่

)ตวัแทนจากสายบริหารความเสีย่ง(  

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง เป็น กรรมการ 

4. นายสมเกียรติ  เศรษฐสมภพ 

)ตวัแทนจากสายพาณิชย์ธนกิจ(  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ด้านวิเคราะห์สนิเช่ือพาณิชย์ธนกิจ 

เป็น กรรมการ 

5. นางฐิตะวฒัน์   โพธานนัท์ 

)ตวัแทนจากสายบริหารความเสีย่ง(  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ด้านความเสี่ยง

ด้านเครดิต 

เป็น กรรมการ 

6. นางวิมลรัตน์ เสรีนิยม 

หรือ นางสาวจิตตวด ีแสงทอง 

)ตวัแทนจากสายธุรกิจขนาดใหญ่ ) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ด้านวิเคราะห์สินเช่ือ

และบริหารความเสีย่ง 

เป็น กรรมการ 

7. นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์ 

 )ตั ว แ ท น จ า ก ส า ย บ ริ ห า ร

ธุรกรรมการเงิน(  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ บ ริ ห า ร ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ธุ ร กิ จ

ตา่งประเทศ 

เป็น กรรมการ 
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8. เ จ้ า ห น้ า ท่ี ที ม เ ล ข า นุ ก า ร

คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ 

 เป็น เลขานกุาร 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดบั 2 มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee ในการ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรมด้านเครดิตของกลุม่ธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้ 

1. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินการใดๆ เก่ียวกบัการให้สินเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และการลงทนุในตราสารหนีห้รือตรา

สารกึ่งหนีก้ึ่งทนุท่ีไมม่ีอนพุนัธ์แฝงสาํหรับลกูค้าและ/หรือกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงินรวมและอนัดบัความเสีย่งของกลุม่ดงันี ้

 

อันดับความเสี่ยงของ 

กลุ่มลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุระดบัความเสีย่ง ไมเ่กิน 500 ล้านบาท ไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

อนัดบัความเสีย่งไมด้่อยกวา่ 9 มากกวา่ 500 ล้านบาท 

แตไ่มเ่กิน 800 ล้านบาท 

มากกวา่ 500 ล้านบาท 

แตไ่มเ่กิน 800 ล้านบาท 

อนัดบัความเสีย่งไมด้่อยกวา่ 7 มากกวา่ 800 ล้านบาท 

แตไ่มเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

มากกวา่ 800 ล้านบาท 

แตไ่มเ่กิน 2,000 ล้านบาท 

อนัดบัความเสีย่งไมด้่อยกวา่ 4 มากกวา่ 2,000 ล้านบาท 

แตไ่มเ่กิน 3,000 ล้านบาท 

มากกวา่ 2,000 ล้านบาท 

แตไ่มเ่กิน 3,000 ล้านบาท 

 

อนัดบัความเสีย่งของกลุม่ลกูค้า คํานวณจาก คา่ถวันํา้หนกัเฉลีย่ของ  Global   Obligor  Rating   บริษัทในกลุม่

ท่ีมีวงเงินกบัธนาคาร  โดยไม่ต้องนําวงเงิน DSR มาร่วมคํานวณ  (กรณีวงเงิน Revolving   เท่ากบัวงเงินท่ีอนมุตัิ  กรณี

วงเงิน Non-revolving เทา่กบัภาระหนี ้บวก วงเงินท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้ )     

     

  สาํหรับกรณีลกูค้าท่ีมีบริษัทในกลุม่ท่ีถือเป็น Specialized Lending Account  ท่ียงัไม่มีการกําหนดอนัดบัความ

เสีย่ง กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดบั 2 มีอํานาจอนมุตัิวงเงินรวมของกลุม่ลกูค้าได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท  

และเมื่อมีการกําหนดอนัดบัความเสีย่งแล้ว ให้มีอํานาจในการพิจารณาอนมุตัิตามเกณฑ์ข้างต้น 

 

2. พิจารณาอนมุตัิการทบทวนวงเงิน การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตา่งๆ เก่ียวกบัการให้สนิเช่ือ การก่อภาระผกูพนั และการ

ลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุท่ีไมม่ีอนพุนัธ์แฝง  สาํหรับลกูค้าและ/หรือกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงินดงันี ้

 

อันดับความเสี่ยงของ 

กลุ่มลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุอนัดบัความเสีย่ง ไมเ่กินเพดานวงเงินสงูสดุ 

ตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ทกุระดบัวงเงิน 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 90 

3. ให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาอนมุตัิคําขอสินเช่ือ และการลงทนุในตราสารหนี ้

หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุท่ีไมม่ีอนพุนัธ์แฝง สาํหรับลกูค้าและ / หรือกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงินรวมทัง้สิน้ ไมอ่ยูใ่นอํานาจการ

พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 2  การดําเนินการใดๆเก่ียวกบัการลงทนุในตราสารหนีห้รือตราสาร

กึ่งหนีก้ึ่งทุนท่ีมีอนุพนัธ์แฝง และการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับวงเงินสินเช่ือท่ีให้ต่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการท่ีมี

ผลประโยชน์เก่ียวข้อง (Related Parties)  

4. พิจารณาอนมุตัิการเกินวงเงินชัว่คราวไม่เกิน 10% ของวงเงินรวมลกูค้ารายนัน้ และระยะเวลาเกินวงเงินไม่เกิน 1 ปี 

สําหรับลกูค้าและ/หรือกลุ่มลกูค้าท่ีมีวงเงินและ/หรือ อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้าไม่เข้าเกณฑ์อํานาจอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 2 ตามข้อ 1. ดงันี ้

 

อันดับความเสี่ยงของ 

กลุ่มลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุอนัดบัความเสีย่ง ไมเ่กิน10 % ของวงเงินรวม  

(ไมร่วมวงเงิน DSR) ของลกูค้ารายนัน้ 

ไมเ่กิน10 % ของวงเงินรวม  

(เฉพาะวงเงิน DSR)  ของลกูค้ารายนัน้ 

 

5. ดแูลการให้สนิเช่ือของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูล

ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องและอยูภ่ายใต้นโยบายสนิเช่ือและระเบียบงานของธนาคาร 

6. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับหนีท่ี้มีปัญหา ท่ีอยู่ภายใต้อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ

ระดบั 2 โดยรวมถึงการรับชําระหนีห้รือปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ดงัตอ่ไปนี ้

6.1. พิจารณาอนมุตัิการรับชําระหนีห้รือปรับปรุงโครงสร้างหนีท่ี้มีการลดยอดหนีใ้นบญัชี   (Hair cut) หรือการตดัหนี ้

สญู โดยต้องไมเ่กินสาํรองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้ สาํหรับลกูค้าและ/หรือกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงินรวมทัง้สิน้ดงันี ้

 

อันดับความเสี่ยงของ 

กลุ่มลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุอนัดบัความเสีย่ง ไมเ่กิน 500 ล้านบาท ไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

 

6.2. พิจารณาอนมุตัิการรับชําระหนีห้รือปรับปรุงโครงสร้างหนีท่ี้ไมม่กีารลดยอดหนีใ้นบญัชี (Hair cut) หรือการตดั

หนีส้ญู สาํหรับลกูค้าและ/หรือกลุม่ลกูค้าท่ีมวีงเงินรวมทัง้สิน้ดงันี ้

 

อันดับความเสี่ยงของ 

กลุ่มลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือ 

กลุ่มลูกค้า (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุอนัดบัความเสีย่ง ไมเ่กินเพดานวงเงินสงูสดุ 

ตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ทกุระดบัวงเงิน 

 

7. พิจารณาทบทวนและอนมุตัิการจดัชัน้หนีแ้ละการตัง้สาํรองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลกูค้าทกุระดบัวงเงิน 

8. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกบัระดบัความเสีย่งในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินสนิเช่ือ  เพ่ือให้วงเงินสนิเช่ือ

นัน้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ของกลุม่ธนาคาร 
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9. กําหนด ทบทวนและเปลี่ยนแปลงอนัดบัความเสี่ยงท่ีประเมินโดยธนาคารให้เหมาะสมสําหรับสินเช่ือแต่ละ ราย ทุก

ระดบัวงเงิน 

10. พิจารณาอนมุตัิการเกินวงเงิน PSR Passive Excess ของลกูค้าทกุระดบัวงเงิน 

11. พิจารณาอนมุตัิขายสินทรัพย์รอการขาย ซึ่งเดิมใช้เป็นสถานท่ีสําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับพนกังาน และลกูจ้าง

ของธนาคาร ท่ีมีต้นทนุของสนิทรัพย์รวมแล้วไมเ่กิน 50 ล้านบาท  

12. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินการใดๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิรอการขายท่ีธนาคารได้รับมาจากการตีโอนทรัพย์  ชําระหนีห้รือ

ท่ีได้จากการประมลูจากการขายทอดตลาด โดยรวมถึงการพิจารณาอนมุตัิราคาขาย วิธีการขายและเง่ือนไขการชําระ

เงิน และการขายสินทรัพย์รอการขายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุม่บุคคลท่ีมีต้นทุนของสินทรัพย์รอการขาย

รวมกนัแล้วไมเ่กิน 500 ล้านบาท 

13. ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพ่ืออนมุตัิวงเงินสนิเช่ือ การลงทนุ และการ

รับชําระหนีห้รือปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ัง้ไมม่ีหรือมีการลดยอดหนีใ้นบญัชี (Hair cut) หรือ การตดัหนีส้ญู (ถ้ามี) โดย

ต้องไมเ่กินสาํรองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้ สาํหรับลกูค้าและหรือกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงินรวมทัง้สิน้ ไมเ่กินเพดานวงเงิน

สงูสดุตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมถึงการดําเนินการ ใดๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิรอการขาย และ 

14. เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ Board Risk Committee    

       หมายเหต ุ   วงเงินรวมทัง้ส้ิน หมายถึง วงเงินใหสิ้นเชื่อและ/หรือวงเงินภาระผูกผนัและ/หรือเงินลงทนุ   

สําหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า หรือภาระเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับและ/หรือภาระผูกพนั คงค้าง

และ/หรือภาระเงินลงทนุรวมกนัแลว้แต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 

9.   คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย  

 

      คณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย  ประกอบด้วย   

1. นายสภุคั ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. นายอดิศร  เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย เป็น ประธานสาํรอง 

3. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่

หรือ นางสาวศศิมา  ทองสมคัร 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมความเสีย่งด้านสนิเช่ือรายยอ่ย 

เป็น กรรมการ 

4. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน 

เป็น กรรมการ 

5. นางสริิพร อําพนัวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ด้านปฏิบตัิการ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

เป็น กรรมการ 

6. นายประภาส ทองสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ด้านสือ่สารองค์กร  เป็น กรรมการ 
7. นางสาวดษุณี  เกลยีวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านผลติภณัฑ์การออมและท่ีปรึกษาการลงทนุ 

เป็น กรรมการ 

8. นางสาวอรอนงค์  อดุมก้านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ย เป็น กรรมการ 
9. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล เป็น กรรมการ 
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10. ผู้บริหารสงูสดุ ผลติภณัฑ์บตัรและคา่ธรรมเนียม เป็น กรรมการ 
11. นางสาวศริยา  ทวีแสง ผู้ อํานวยการอาวโุส  ผลติภณัฑ์เงินฝาก และลกูค้า เป็น กรรมการ 
12. นางสาวปิยวรรณ เธียรพรานนท์ หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมการเงินและธุรกิจรายยอ่ย เป็น เลขานกุาร 

 

อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

1. วางกลยทุธ์และแนวคิดเชิงรุกเพ่ือความเติบโตของธุรกิจรายยอ่ย โดยคํานึงถึงปัจจยัทางการตลาดและทรัพยากรของ

ธนาคาร สถานการณ์การแขง่ขนั และความเสีย่งท่ียอมรับได้ 

2. วิเคราะห์กลยทุธ์การพฒันาธุรกิจทัง้ระยะกลางและระยะยาวและการตดัสินใจด้านการลงทนุของสายธุรกิจรายยอ่ย 

และบริษัทในเครือท่ีเก่ียวกับธุรกิจรายย่อย ซึ่งรวมถึงการให้สินเช่ือ การเรียกเก็บหนี ้การรับฝากเงิน สาขาและการ

บริการของสาขา บตัรเครดิต ตลอดจนผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการธุรกิจรายย่อยทกุประเภทและโครงสร้างพืน้ฐาน

ของงานสนบัสนนุ (ในท่ีนีเ้รียกวา่ “ธุรกิจรายยอ่ย”) เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการจดัการ 

3. อนมุตัิ/ เห็นชอบ แผนงาน งบประมาณ กลยทุธ์ และการสง่เสริมการขายตา่งๆ ภายใต้ธุรกิจรายยอ่ย 

4. ติดตามผลประกอบการและผลการปฏิบตัิงานโดยรวมของธุรกิจรายยอ่ย โดยครอบคลมุหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

4.1. ผลการดําเนินงานของธุรกิจรายย่อย และผลกําไร/ขาดทุนของธุรกิจรายย่อย ทัง้ในรูปแบบของประเภท

ผลติภณัฑ์ ลกูค้า ช่องทางการขาย และแคมเปญ โปรโมชัน่ตา่งๆ  

4.2. ผลการดําเนินงานภายใต้แผนการตลาด การสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ และ การออกแบบผลติภณัฑ์ 

4.3. การปฏิบตัิงานของหนว่ยงานด้านปฏิบตัิการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้จากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระยะเวลาการปฏิบตัิการ และอ่ืนๆ 

4.4. ความเสีย่งตา่งๆท่ีมีผลกระทบกบัธุรกิจรายยอ่ย เช่น ความเสีย่งด้านสนิเช่ือ, ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการเป็นต้น  

4.5. อตัรากําลงัภายใต้ธุรกิจรายยอ่ย รวมทัง้ปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 

5. อนมุตัิให้ผู้บริหารสงูสดุสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้บริหารสงูสดุสายกลยทุธ์และการเงินมีอํานาจอนมุตัิโครงสร้างและ

นโยบายผลตอบแทนการขาย* สําหรับพนักงานธนาคาร เช่น กําหนดเง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทน, อัตรา

ผลตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างและนโยบายผลตอบแทนใหม่ หรือท่ีใช้อยู ่

ณ ปัจจบุนั ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 0.5 ล้านบาท กรณีท่ีเกิน 0.5 ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย  

6. อนมุตัิให้ผู้บริหารสงูสดุสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้บริหารสงูสดุสายกลยทุธ์และการเงินมีอํานาจอนมุตัิแผนการตลาด

ใหม,่ แผนการกระตุ้นยอดขาย และสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือการกระตุ้นการขาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง** 

(ยกเว้น การอนมุตัิท่ีเก่ียวข้องกบัดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ) ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 0.5 ล้านบาท กรณีท่ีเกิน 0.5 ล้าน

บาท ต้องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย  

7. อนุมัติให้กรรมการผู้ จัดการ และประธานกรรมการของบริษัทในเครือมีอํานาจอนุมัติโครงสร้างและนโยบาย

ผลตอบแทนการขาย*สําหรับพนกังานของบริษัทในเครือนัน้ๆ รวมทัง้มีอํานาจอนุมตัิแผนการตลาดใหม่, แผนการ

กระตุ้นยอดขาย และสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์เพ่ือการกระตุ้นการขาย รวมทัง้คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง** ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 

0.5 ล้านบาทและนําเสนอเพ่ือทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ยคราวถดัไป กรณีท่ีเกิน 0.5 ล้านบาท ต้อง

เสนอคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ยเพ่ือขออนมุตัิ  

8. ดแูลงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจดัการ หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่  
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 ผลตอบแทนการขาย (Incentive)* คือ รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังานของธนาคาร (พนกังานขายและ

พนักงานขายอิสระ) ในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินประเภทอ่ืน เช่น ทองคํา รวมทัง้ผลตอบแทนอ่ืนๆท่ีต้องนํามา

คํานวณภาษี เช่น โปรแกรมทอ่งเท่ียว เป็นต้น ซึง่เป็นสว่นเพ่ิมจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน 

หมายเหต ุ 

 ในกรณีที่ได้รับการอนมุติัผลตอบแทนการขายไม่เกิน 0.5 ล้านบาท แต่หากในภายหลงั ผลตอบแทนการขายที่

เกิดข้ึนจริงมีมูลค่าเกิน 0.5 ลา้นบาท ตอ้งนําเสนอเพือ่ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถดัไป 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพือ่การกระตุ้นการขาย ค่าใช้จ่ายด้าน

กิจกรรมการตลาดในการส่งเสริมการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงลูกค้า/ บญัชีใหม่ ทัง้นี้ ไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายการตลาดที่เกิดข้ึนเป็นประจําจากการดําเนินงาน เช่น ค่าเอกสารการตลาด, โบรชวัร์, แผ่นพบั, 

welcome pack, lounge และอืน่ๆ เป็นตน้ 

 

10.   คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน 

    

 คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ ประกอบด้วย  

 

1. นายสภุคั   ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  

 

นางปนทุ ณเชียงใหม ่

นายรัฐพล จฑุางกรู 

นายสมชาย ยงกฤตยา 

นายเจสนั  ลอีอง ก๊อก ยิว   

 

นางพรรณี ดีศิลปะกิจ 

 

นายตนั คีท จิน 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่สายสนบัสนนุธุรกิจ  

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมความเสีย่งด้านสนิทรัพย์และหนีส้นิ 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมความเสีย่งด้านตลาด 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน 

หวัหน้าทีมอาวโุส  

ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์ 

เป็น 

 

เป็น 

เป็น 

เป็น 

เป็น 

 

เป็น 

 

เป็น 

ประธานสาํรองและ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการสาํรอง 

กรรมการสาํรอง 

กรรมการ 

 

กรรมการสาํรอง 

 

กรรมการ 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ 

นายเพา จาตกานนท์ 

นางสาวพนาวรรณ  วงศ์อคัรากลุ 

 

นายพรชยั  ปัทมินทร 

นางสาวสมจิตรา ธนะโสภณ  

ผู้บริหารสงูสดุ           

นายชชัวาลย์ อภิญญาอนนัต์ 

 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ รองสายบริหารเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบริหารโครงสร้าง 

การเงินและตลาดเงิน 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบริหารจดัการธุรกิจ 

สายพาณิชย์ธนกิจ 

หวัหน้าทีมอาวโุส ด้านพฒันาและบริหารผลติภณัฑ์

พาณิชย์ธนกิจ 

เป็น 

เป็น 

เป็น 

 

เป็น 

เป็น 

เป็น 

เป็น 

 

กรรมการ 

กรรมการสาํรอง  

กรรมการสาํรอง 

 

กรรมการ 

กรรมการสาํรอง 

กรรมการ 

กรรมการสาํรอง 
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9. 

 

 

10. 

นายอดศิร เสริมชยัวงศ์  

 นางสาวศริยา ทวีแสง 

 

นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์  

 

นายรัฐพล จฑุางกรู 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจรายยอ่ย 

ผู้ อํานวยการอาวโุส  ทีมผลติภณัฑ์เงินฝากและ 

ลกูค้ารายยอ่ย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ด้านการตลาดและบริหารผลติภณัฑ์ธุรกิจตา่งประเทศ

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายบริหารธรุกรรมการเงิน 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมความเสีย่งด้านสนิทรัพย์และหนีส้นิ   

เป็น 

เป็น 

 

เป็น 

 

 

เป็น 

กรรมการ 

กรรมการสาํรอง 

 

กรรมการ 

 

 

เลขานกุาร 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

วตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน ต้องดแูลและจดัการความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และ

หนีส้นิ ซึง่ครอบคลมุถึงรายละเอียดในงบดลุของธนาคารทัง้หมด และรวมถงึ:- 

1. ดแูลให้หนว่ยธุรกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของธนาคาร และควบคมุดแูลในเชิงรุก ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัปัจจยั

ความเสีย่งท่ีสาํคญัในการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (การจดัสรรเงินทนุ และความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง รวมถึงความ

เสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร 

2. ดูแลความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมดยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ซึ่งถูกกําหนดโดย

คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย – คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) 

3. ทบทวน และเห็นชอบ กลยุทธ์ท่ีถูกพฒันาอย่างเหมาะสม เพ่ือตอบสนองกับความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนีส้ินท่ี

เกิดขึน้ใหม ่ในโครงสร้างการลงทนุของธนาคาร 

4. ทบทวนกรอบ Fund Transfer Pricing (FTP) และกลไกตา่งๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ทกุหนว่ยธุรกิจสอดคล้อง และจงูใจ ตาม

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ตา่งๆ และความเสีย่งท่ียอมรับได้ และ 

5. ทบทวนผลของรายได้ดอกเบีย้สทุธิ (Net Interest Income (NII) วิเคราะห์ และประเมินถึงผลกระทบของปัจจยัท่ีเป็นไป

ได้ตอ่ความผนัผวนของรายได้ 

 

11. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee   

 

 คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั   ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร     เป็น  ประธาน 

2. นายเจสนั  ลอีอง ก๊อก ยิว   

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน 

เป็น ประธานสาํรอง 

3. นางสริิพร อําพนัวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านปฏิบตัิการ   

รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

เป็น กรรมการ 

4. นางปนทุ  ณ เชียงใหม ่

หรือผู้แทนจากสายบริหารความเสีย่ง 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง 

 

เป็น กรรมการ 

5. นายอดศิร เสริมชยัวงษ์  

หรือ นางสมจิตร ช่ืนชมชาต ิ

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกิจรายยอ่ย 

ผู้ อํานวยการอาวโุส บริหารและสนบัสนนุการขาย  

เป็น 

 

กรรมการ 

 

6. นางสาววินิตา กิมสวสัดิ ์ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบริหารข้อมลูและรายงาน เป็น กรรมการ 
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7. นายเทพกร ศิริธนะวฒุชิยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านเทคโนโลยี เป็น กรรมการ 

และเลขานกุาร 

8. นายบญุเกียรติ  เอกวานิช ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็น ท่ีปรึกษา 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กําหนดแผนงานด้าน IT ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จัดลําดบัความสําคญัของโครงการและจัดสรรทรัพยากร 

งบประมาณ และอตัรากําลงั 

2. กําหนดแผนกลยทุธ์ด้าน IT เพ่ือสนบัสนนุแผนยทุธ์ศาสตร์ขององค์กร  

3. พิจารณาและตดัสนิใจเก่ียวกบัโครงการเทคโนโลยี การจดัหา และการเพ่ิมประสทิธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมทัง้

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

4. กําหนดและควบคุมการประเมินผลนโยบายหลกัของระบบเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบตัิ เช่น นโยบายความ

ปลอดภยัด้าน IT, นโยบายการใช้ IT, การบริหารความเสีย่งการปฏิบตัิงานด้าน IT   

5. อนมุตัิ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเก่ียวกบัด้าน IT 

6. ควบคมุประสทิธิภาพ คณุภาพ และประเมินผลการบริการด้าน IT  

7. ควบคมุการปฏิบตัิงานด้าน IT แตล่ะโครงการ ให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ท่ีกําหนด 

8. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางาน ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. อนมุตัิโครงการ IT ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาท แตไ่มถ่งึ 100 ล้านบาท 

10. ทบทวน และให้ความเห็นชอบโครงการ IT ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 100 ล้านบาท  

11. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้างเก่ียวกบัโครงการ IT ด้วยวิธีพิเศษ  

12. อนมุตัิเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ 1Platform R 1.1 ท่ีมีมลูค่าไม่เกินกว่า 24 ล้านริงกิต และ R 2.0 ท่ีมี

มลูคา่ไมเ่กินกวา่ 2.467 ล้านริงกิต รวมเป็นงบประมาณรวมทัง้สิน้ 26.467 ล้านริงกิต  

13. ให้การสนบัสนนุการดําเนินโครงการ 1Platform โดยการให้การสนบัสนนุจากหนว่ยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

14. พิจารณาและอนมุตัิรวมถึงตดัสินใจในด้านกลยทุธ์ แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากร บคุลากร เงิน

ลงทนุและงบประมาณสาํหรับโครงการ 1Platform 

15. ตรวจสอบสถานะและอนมุตัิการสง่มอบงานของโครงการ 1Platform ในแตล่ะช่วงเวลา 

16. ให้คําแนะนําการแก้ไขอปุสรรคท่ีเกิดขึน้รวมถึงการให้การสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง 

17. พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณ์ดําเนินงานของโครงการ 

18. ตรวจสอบการปฏิบตัิและโครงสร้างการบริหารโครงการ 1Platform ให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลของธนาคาร 

19. ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ท่ีมีความเร่งดว่นทางธุรกิจ 

20. ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบระหวา่งโครงการ IT 

21. พิจารณารายงาน Post Implementation Review (PIR) สาํหรับโครงการท่ีนําขึน้ใช้แล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริหาร

โครงการมีประสทิธิภาพและงานท่ีสง่มอบเป็นไปตาม Business Case 

22. จดัลาํดบัความสาํคญัและตรวจสอบสถานะของโครงการ IT วา่เป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA) 
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23. แต่งตัง้คณะทํางาน Pre-ITSPC Review Team เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง และตรวจสอบความสมบรูณ์ของเอกสาร 

Business Case ก่อนท่ีจะนําเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการ ITSPC. 

ครอบคลมุถึง :  กลุม่ธุรกิจของธนาคาร                                                                   

 

12.  คณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand 

 

  คณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand  ประกอบด้วย 

1.    นายสภุคั   ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      

เป็น             ประธาน 

2.   นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายสนบัสนนุธุรกิจ 

เป็น กรรมการ 

3.   นางปนทุ   ณ เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง เป็น กรรมการ 

4.   นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ 

       

      หรือ นางพรรณี ดีศิลปกิจ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมวเิคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่ 

เป็น 

 

เป็น 

กรรมการ 

 

กรรมการสาํรอง 

5.   นางสาวจิตตวดี แสงทอง 

 

       หรือ นางวิมลรัตน์ เสรีนิยม  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ด้านวเิคราะห์และบริหารความเสีย่ง   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ 

เป็น 

 

เป็น 

กรรมการ 

 

กรรมการสาํรอง  

6.   นางฐิตะวฒัน์   โพธานนัท์ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  

ด้านความเสีย่งด้านเครดติ   

เป็น กรรมการ 

7.   นางสาวสมุาล ีบญุอนนัต์ 

      หรือ นางสาวพชัรินทร์  

              แสงเลศิศิลปชยั 

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมวเิคราะห์ความเสีย่งธุรกิจบริหารเงิน 

หวัหน้าสว่นวิเคราะห์ความเสีย่งด้านเครดิต 

เป็น 

เป็น 

 กรรมการ 

กรรมการสาํรอง 

8.   นายสมชาย  ยงกฤตยา หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมบริหารความเสีย่งด้านตลาด เป็น กรรมการ 

9.  ผู้แทนสายบริหารความเสีย่ง  เป็น เลขานกุาร 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ประเมินข้อเสนอของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในการรับประกนัการจดัจําหนา่ยตราสาร

หนีแ้ละตราสารทนุ ทัง้ในตลาดแรก ตลาดรอง และนอกตลาด (อนัเป็นผลจากการซือ้และควบรวมกิจการ) ดงันี ้

- การรับประกนัการจดัจําหนา่ยหุ้นสามญัตอ่ประชาชนโดยทัว่ไปครัง้แรก (IPO) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และการเสนอขาย

หุ้นเพ่ิมทนุ (Rights Issues) ในกรณีท่ีรับประกนัการจดัจําหน่ายในสว่นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม

แล้ว รวมทัง้การรับประกนัการจดัจําหนา่ยตราสารหนีห้รือการรับซือ้ตราสารหนีเ้พ่ือจดัจําหนา่ยในลกัษณะ Bought Deal 

- การเสนอขายหุ้นสามญัเดิมให้กบันกัลงทนุแบบ Block Placement ในตลาดรอง 

และดูแลให้การกําหนดราคาในข้อเสนอการจัดจําหน่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง  มีมาตรการสําหรับ

รองรับความเสีย่งในกรณีตลาดเคลือ่นไหวไปในทิศทางตรงกนัข้าม และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดท่ีจะ

ช่วยอํานวยให้ข้อเสนอขายตราสารหนีแ้ละตราสารทนุประสบความสาํเร็จ 
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2. อนมุตัิในการรับประกนัการจดัจําหนา่ยตราสารหนีใ้นวงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท ในตลาดแรก โดยตราสารหนีด้งักลา่ว 

จะต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือไมต่ํ่ากวา่ A- 

3. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิการรับประกนัการจดัจําหนา่ยตราสารหนี ้หรือการเสนอซือ้ตราสารหนีเ้พ่ือจดัจําหนา่ยในลกัษณะ Bought Deal 

4. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิการถือครองตราสารหนีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์ในการ Market Making ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

- เป็นตราสารหนีท่ี้ธนาคารเป็นผู้ รับประกนัการจดัจําหนา่ย 

- ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนีจ้ะต้องอยูภ่ายในปริมาณท่ีได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการธนาคาร/กรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 

- หลงั 90 วันนับจากวันท่ีออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนีจ้ะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดการ

รับประกนัการจดัจําหนา่ย ทัง้นี ้ต้องอยูภ่ายในเพดานสาํหรับ Market Making Portfolio 

ครอบคลมุถึง: กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  

 

13.  คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร 

 

  คณะกรรมการการตลาดและการติดตอ่สือ่สาร ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. นายประภาส ทองสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ด้านสือ่สารองค์กร เป็น ประธานสาํรอง 

3. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน 

เป็น กรรมการ 

4. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจรายยอ่ย เป็น กรรมการ 

5. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล เป็น กรรมการ 

6. นางสาวสนิุษฐา ยอดชีวนั หวัหน้าทีม ทีมประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือสงัคม เป็น เลขานกุาร 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. กําหนดทิศทาง และแนวทางกลยทุธ์กลุม่ธุรกิจของธนาคารเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการจดัการ brand ของ

กลุม่ธุรกิจ และสถานะของกลุม่ธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจและการตลาดทัง้หมด 

2. ทบทวนและอนมุตัิแผนการตลาดทัง้หมด รวมถึงรายการสง่เสริมการตลาดของ ATL และ BTL ทัง้หมด 

3. เตรียมการเบือ้งต้นด้วยความเอาใจใส่ในเร่ืองค่าใช้จ่ายทัว่ไปในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ต่อสื่อ

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ 

4. ทบทวนและอนมุตัิวิธีปฏิบตัิในการติดตอ่สือ่สารภายใน ภายนอก และสือ่ตา่ง ๆ ทัง้หมด 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจของธนาคาร 
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14.  คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภณัฑ์ของธนาคาร  

 

คณะกรรมการพิจารณาการออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร ประกอบด้วย 

1. นายสภุคั    ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็น ประธาน 

2. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว 

  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายการเงิน 

เป็น 

 

กรรมการและ

ประธานสาํรอง 

 หรือ นางพรรณี ดีศิลปกิจ หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมวเิคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่  เป็น กรรมการสาํรอง 

3. นางปนทุ ณ  เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง   เป็น กรรมการ 

 หรือ  นางสาวสชุาดา โภคทรัพย์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ด้านวเิคราะห์ความเสีย่ง 

ด้านเครดิตและระบบบริหารความเสีย่ง 

เป็น กรรมการสาํรอง 

4. นางสริิพร อําพนัวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านปฏิบตัิการ 

รักษาการผู้บริหารสงูสดุสายสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

เป็น กรรมการ 

 หรือ นายปิยะวฒัน์   

       จิระพงษ์สวุรรณ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ด้านวศิวกรรมธุรกิจ เป็น กรรมการสาํรอง 

5. นายฐาภพ คลีส่วุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายกํากบัการปฏบตังิาน เป็น กรรมการ 

 หรือ นายสริะพงศ์ ไชยเตชพฒัน์ หวัหน้าสว่นกํากบัด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์และด้าน

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

เป็น กรรมการสาํรอง  

6. นางสริิพร อําพนัวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านปฏิบตัิการ   เป็น กรรมการ 

 หรือ นายฐิติ ศภุมณี  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกรรมสนิเช่ือ เป็น กรรมการสาํรอง 

7. นายตนั คีท จิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์ เป็น กรรมการ 

8. ผู้แทนสายบริหารความเสีย่ง  เป็น เลขานกุาร 

  

       ผู้ เข้าร่วมประชมุถาวร  : นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านตรวจสอบภายใน   

   นายบญุสง่ เตชะกฤตาธิกลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมและการเช่ือมตอ่ของระบบ

สารสนเทศ 

       ผู้ เข้าร่วมประชมุ :   ผู้บริหารสงูสดุสายงาน/ด้านงานซึง่เป็นเจ้าของผลติภณัฑ์ (Product Sponsor) และจะ

เข้าร่วมประชมุเมื่อมีการนําเสนอผลติภณัฑ์/บริการท่ีเก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการ

พิจารณาการออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร เทา่นัน้  

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. พิจารณาผลติภณัฑ์หรือบริการ (“ผลติภณัฑ์”) ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย หรือ ผลติภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 ท่ีธนาคารจะ

นํามาขาย ดงันี ้

1.1. ผลติภณัฑ์บริหารเงิน (Treasury Products) 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลติภณัฑ์ใหม ่การทบทวนผลติภณัฑ์ประจําปี หรือ การเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์

บริหารเงินท่ีมีอยู ่
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  ในปัจจบุนั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตั ิ

1.2. ผลติภณัฑ์ Non-Treasury Products 

อนมุตัิผลติภณัฑ์ใหม ่หรือ การเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและทําให้ระดบัความเสีย่งของ

ผลติภณัฑ์เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

1.3. ผลติภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 ท่ีจะนํามาขายในธนาคาร 

อนมุตัิผลติภณัฑ์ใหม ่หรือ การเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและทําให้ระดบัความ

เสีย่งของผลติภณัฑ์เพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

2. พิจารณาผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน หรือ ผลติภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 ท่ีบริษัทในกลุม่ธุรกิจทาง

การเงินจะนํามาขาย ดงันี ้

ให้ความเห็นชอบผลติภณัฑ์ใหม ่หรือ การเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน  รวมทัง้

ผลติภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและทําให้ระดบัความเสีย่งของผลติภณัฑ์เพ่ิมขึน้อยา่งมนียัสาํคญั ก่อน

นําเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนมุตั ิ

3. บคุคลท่ี 3 ท่ีธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะนําผลติภณัฑ์มาขาย 

ให้ความเห็นชอบบคุคลท่ี 3 (ไมร่วมบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั และบริษัทในกลุม่

ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) กอ่นนําเสนอตอ่คณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา 

4. พิจารณาความสามารถในการแขง่ขนัและความเหมาะสมของผลติภณัฑ์ตอ่ความต้องการและฐานะทางการเงินของ

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของผลติภณัฑ์นัน้ๆ  ตลอดจนดแูลให้ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีทรัพยากร

เพียงพอและเหมาะสมในการออกผลติภณัฑ์  

5. พิจารณาและดแูลให้มกีารประเมนิความเสีย่งของผลติภณัฑ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม และมีกระบวนการ/ระเบียบงาน

ในการจดัการและควบคมุความเสีย่งของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ก่อนการออกผลติภณัฑ์ 

6. พิจารณารายได้ของผลติภณัฑ์ และ ต้นทนุและผลตอบแทนวา่สมเหตสุมผล 

7. พิจารณากระบวนการการปฏิบตังิานวา่ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน มีระบบงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเพียงพอและเหมาะสม หรือ มีความจําเป็นต้องปรับปรุงเพ่ือให้สามารถรองรับ

การออกผลติภณัฑ์ได้ 

8. อนมุตัิกระบวนการปฏิบตังิาน/ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน/

ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคาร รวมทัง้งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร จํานวน

ไมเ่กิน 5 ล้านบาท สาํหรับรองรับการออกผลติภณัฑ์ 

9. ทบทวนและประเมนิผล หลงัจากการออกผลติภณัฑ์ของธนาคาร บคุคลท่ี 3 และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

พร้อมทัง้ให้คําแนะนําในการปรับปรุงผลติภณัฑ์ 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม) 
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15. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 

  

  คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 3 มี 2 ชดุ  

     ชดุท่ี 1 ประกอบด้วย  

1.   นายบญุรัตน์          ช่ืนอรุะจิตร                                                       ประธาน 

2.   นางสาวจิตริณี                                     ตนัสกลุ กรรมการ 

3.   นายอํานวย                     เทศศิริ                                                กรรมการ 

4.   นายเฉลมิพล        เดชาฤทธ์ิ                                                                 กรรมการ 

5.   นายสวุฒัน์        ฮีมินกลู กรรมการ 

6.   เจ้าหน้าท่ีทีมเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ                     เลขานกุาร 

 

ชดุท่ี 2 ประกอบด้วย 

1.   นางสาวอภิญญา    ปัญจจิตต ิ                                                            ประธาน 

2.   นายธาดา          โพธิวิหค                                                           กรรมการ 

3.   นายวงศ์เกษม        การถนดั                                                                กรรมการ 

4.   นางสาวสริิพร   สริิสงิห์                                                                 กรรมการ 

5.   นายนวพนัธ์   ตณัฑดิลก กรรมการ 

6.   เจ้าหน้าท่ีทีมเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ                     เลขานกุาร 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ          

 คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดบั 3 มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือระดบั 2 ในการ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกบัธุรกรรมด้านเครดิตของกลุม่ธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินการใดๆ เก่ียวกบัการให้สนิเช่ือและการก่อภาระผกูพนัสาํหรับลกูค้าและ/หรือกลุม่ลกูค้า  ท่ีมี

วงเงินรวมทัง้สิน้ดงันี ้ 

 

อันดับความเสี่ยงของ

ลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่ม

ลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่ม

ลูกค้า   (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุระดบัความเสีย่ง ไมเ่กิน 150 ล้านบาท ไมเ่กิน 150 ล้านบาท 

 

2. ให้ความเห็นก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัิในการดําเนินการใดๆเก่ียวกบัวงเงินสินเช่ือท่ี

ให้ตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง (Related Parties) ท่ีมีวงเงินรวมทัง้สิน้ดงันี ้

 

อันดับความเสี่ยงของ

ลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่ม

ลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่ม

ลูกค้า   (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุระดบัความเสีย่ง ไมเ่กิน 150 ล้านบาท ไมเ่กิน 150 ล้านบาท 
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3. ดแูลการให้สนิเช่ือของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูล

ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง และตามนโยบายการให้สนิเช่ือและระเบียบงานของธนาคาร 

4. พิจารณาอนุมตัิการดําเนินการใดๆเก่ียวกับหนีท่ี้มีปัญหา รวมถึงหนีท่ี้มีปัญหาท่ีธนาคารได้มาจากการ ซือ้หนี ้และ

พิจารณาทบทวนการการจดัชัน้หนี ้การตัง้สาํรองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยรวมถึงการพิจารณาอนมุตัิการรับชําระหนีห้รือ

ปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ัง้ไมม่ีหรือมีการลดยอดหนีใ้นบญัชี (Hair cut) หรือการตดัหนีส้ญู (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินสํารอง

เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้ สาํหรับลกูค้าและกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงินรวมทัง้สิน้ดงันี ้

 

อันดับความเสี่ยงของ

ลูกค้า 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่ม

ลูกค้า (ไม่รวมวงเงนิ DSR) 

วงเงนิรวมของลูกค้าและ/หรือกลุ่ม

ลูกค้า   (เฉพาะวงเงนิ DSR) 

ทกุระดบัความเสีย่ง ไมเ่กิน 150 ล้านบาท ไมเ่กิน 150 ล้านบาท 

 

5. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกบัระดบัความเสี่ยงในการพิจารณาอนมุตัิวงเงินสินเช่ือเพ่ือให้วงเงินสินเช่ือ

นัน้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ของกลุม่ธนาคาร 

6. กําหนด ทบทวนและเปลีย่นแปลงอนัดบัความเสีย่งท่ีประเมินโดยธนาคารให้เหมาะสมสาํหรับสนิเช่ือแตล่ะราย 

7. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัิวงเงิน  สินเช่ือ การรับ

ชําระหนีห้รือและการปรับปรุงโครงสร้างหนีท่ี้ไม่มีและมีการลดยอดหนีใ้นบญัชี (Hair cut) หรือการตดัหนีส้ญู (ถ้ามี) 

โดยต้องไม่เกินสํารองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีตัง้ไว้ สําหรับลกูค้าและ/หรือกลุม่ลกูค้าท่ีมีวงเงินสินเช่ือรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 

150 ล้านบาท 

8. ดําเนินการตา่งๆ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 2 กําหนด 

หมายเหต ุ วงเงินรวมทัง้ส้ิน หมายถึง วงเงินให้สินเชื่อและ/หรือวงเงินภาระผูกผนัและ/หรือเงินลงทุน  สําหรับลูกค้า

และ/หรือกลุ่มลูกค้า หรือภาระเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับและ/หรือภาระผูกพนัคงค้างและ/หรือภาระเงินลงทุนรวมกัน

แลว้แต่จํานวนใดจะสูงกว่า  

 

16.  คณะทาํงานบริหารจัดการหนีท้ี่มีปัญหา 

 

คณะทํางานบริหารจดัการหนีท่ี้มปัีญหาประกอบด้วย 

1.   นายสภุคั    ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    เป็น ประธาน 

2.   นางปนทุ ณ  เชียงใหม ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารความเสีย่ง          เป็น ประธานสาํรอง  

3.  นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  

 

    หรือ นายเฉลมิพล เดชาฤทธ์ิ 

4. ผู้บริหารสงูสดุ 

    หรือ นายณฐั หาญภกัด ี

 

5. นางวมิลรัตน์ เสรีนิยม 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ  

หวัหน้าทีมอาวโุส ทีมบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

สายพาณิชย์ธนกิจ  

Senior Vice President งานบริหารคณุภาพสนิทรัพย์ 

ด้านวเิคราะห์สนิเช่ือพาณิชย์ธนกิจ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ 

เป็น 

 

 

เป็น 

 

 

เป็น 

คณะทํางาน 

 

 

คณะทํางาน 

 

 

คณะทํางาน 
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    หรือ นางสาวจิตตวดี แสงทอง 

 

6. นางฐิตะวฒัน์ โพธานนัท์ 

 

7. เจ้าหน้าท่ี ทีมเลขานกุาร   

    คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านวิเคราะห์สนิเช่ือ 

และบริหารความเสีย่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

ด้านความเสีย่งด้านเครดติ 

 

เป็น 

 

เป็น 

คณะทํางาน  

 

เลขานกุารท่ีประชมุ 

 

 

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ                

คณะทํางานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรับทราบรายงาน ให้คําแนะนําและกําหนดแนวทางการบริหารจดัการหนีท่ี้

มีปัญหาซึง่รวมถึง 

• การแก้ไขหนี ้

• การปรับโครงสร้างหนี ้

• การรับชําระหนี ้ การลดยอดหนี ้(Hair Cut) 

• การตดัหนีส้ญู  (Write Off) 

• การดําเนินการเก่ียวกบัหลกัประกนั   

• อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจดัการ 

 

9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 

1.   กรรมการอิสระ 

  

 ธนาคารมีหลกัเกณฑ์ ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย

นัน้ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของ

ผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีกอ่นวนัท่ียื่นคาํขอ

อนญุาตต่อสํานกังาน ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ท่ี

ปรึกษาของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ

การเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 
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(ง) ไม่มีหรือไม่เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรือไมเ่คยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงการกระทําอ่ืนในลกัษณะ

เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนของธนาคารหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีเร่ิมมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของธนาคาร บ ริ ษั ท ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรือไมเ่คยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ยหรือไมเ่ป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือ ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร 

 

ทัง้นี ้ ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ

ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 

การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนกรรมการ 

 

  เป็นอํานาจหน้าท่ีของผู้ ถือหุ้ นในการเลือกตัง้บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมี

กระบวนการสรรหาผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง้

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหาและการกํากบัดแูลกิจการ ทําหน้าท่ีพิจารณาคดัเลอืก และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอดถอน

กรรมการตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของธนาคารดงันี ้

1. โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น กําหนดให้มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12   คน โดย

จํานวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ในการออกคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการของธนาคารให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 16 . คือ 

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือโดยถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสยีง 

(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะครัง้เดียว

เต็มตามจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีจะต้องเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นีต้ามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะ

เห็นสมควร โดยในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะบคุคล 

แตล่ะคนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเลอืกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่

ทัง้หมดตาม )1 (โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึ่ งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ใช้การจบัสลาก ตาม

วิธีท่ีประธานในท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

ออกจากตําแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4. การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้กรรมการท่ี

คงเหลอือยูเ่ป็นผู้สรรหาบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้นี ้มติ

คณะกรรมการธนาคารจะต้องมีคะแนนไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่ 

 

นอกจากนี ้พระราชบญัญตัธิุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ให้ธนาคาร

พาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์ของประชาชนหรือไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้  และให้ธนาคารแต่งตัง้

บคุคลอ่ืนโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าดํารงตําแหน่งดงักลา่วแทนและให้ถือว่าคําสัง่ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีให้ถอดถอนหรือแตง่ตัง้กรรมการนีเ้ป็นท่ีสิน้สดุ 
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การสรรหาผู้บริหาร 

 

  ในรอบปี 2558 ธนาคารได้มีการสรรหาผู้บริหารของธนาคารเพ่ือบรรจใุนตําแหนง่งานท่ีวา่งลงโดยได้มีการสรรหา

ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญ และทกัษะเฉพาะด้านตรงตามตําแหน่งงาน และความรับผิดชอบ 

อีกทัง้ยงัต้องเป็นผู้ ท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายของธนาคาร   ในการสรรหาผู้บริหารดงักล่าว ทาง

ธนาคารมีกระบวนการสมัภาษณ์ แล้วจึงเสนอช่ือเข้าสูก่ระบวนการในการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป 

 

9.4    การกาํกับดูแลการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

        ธนาคารมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีระดบับริหารของธนาคารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และให้

มีการรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการประชุมคณะกรรมการจดัการของ

ธนาคารเป็นประจําทกุเดือน  คณะกรรมการธนาคารยงัได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ี ควบคมุ 

ติดตาม ตรวจสอบและดแูลให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสีย่งท่ีได้กําหนดไว้ 

และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารยงัได้สนบัสนุนให้

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้าท่ีตรวจสอบบริษัทในเครือทัง้หมดด้วย เพ่ือให้ธนาคารสามารถกํากับดแูล 

และติดตามการปฏิบตัิตามแนวนโยบายของกลุม่ธุรกิจทางการเงินได้ รวมทัง้สอบทานรายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินให้ถกูต้องและเพียงพอ 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

 ธนาคารมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและกําหนดเป็นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน

หลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะออกสูส่าธารณชน   

 

 นอกจากนี ้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผู้จัดการขึน้ไป หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้บริหารฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

มีหน้าท่ีต้องรายงานการซือ้-ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของธนาคารต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สาํนกังาน กลต.) และต้องสาํเนารายงานดงักลา่วให้สาํนกั

กรรมการผู้จดัการใหญ่เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน  ธนาคารได้จดัทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร รวมถึง

จรรยาบรรณของพนกังานท่ีครอบคลมุเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยหลีกเลี่ยงความ
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใส ทัง้นี ้แนวทางดงักลา่ว

ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว  

 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพิจารณาคณุสมบตัิและประวตัิผลงานของผู้สอบบญัชีภายนอก เพ่ือการแต่งตัง้

เป็นผู้ สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ

พิจารณาเสนอขออนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี รายช่ือของผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีจะนําเสนอต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ในปี 2558 กลุม่ธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนสาํหรับผู้สอบบญัชีภายนอกมีรายละเอียดดงันี ้

 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 

 กลุม่ธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีจํานวนรวม 10.92 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

คา่เดินทางและคา่ถ่ายเอกสาร  

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) 

 

  ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา กลุม่ธนาคารไม่ได้รับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักัด และไม่ได้รับ

บริการอ่ืนจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี 

 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

 

 ในปี 2558 กรรมการธนาคาร ได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร โดยมีรายละเอียด

สรุปได้ดงันี ้  
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(หน่วย:ครั้ง) 

ลําดบั รายช่ือกรรมการ 

(จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/

จํานวนครัง้ท่ีประชมุ) 

(1) 

คณะกรรม

การ

ธนาคาร 

(2) 

คณะกรรม

การ

ตรวจสอบ 

(3) 

คณะกรรม

การ

กําหนดคา่

ตอบ 

แทนสรรหา 

และการ

กํากบัดแูล

กิจการ 

(4) 

คณะ

กรรม 

การ 

Board 

Risk 

Committe

e* 

(5) 

คณะกรรม

การ

จดัการ 

 

(6) 

คณะกรรม

การ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

(7) 

คณะกรรม

การ 

บริหาร

ความเสี่ยง

ด้าน

เครดิต 

(8) 

คณะกรรม

การ 

พิจารณา

สินเช่ือ 

   ระดบั 2  

   

1 ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง 11/12 - 11/11 - - - - - 

2 นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   9/12 17/17 - - - - - - 

3 นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค 8/12 - 9/11 

 

4/9 - - - - 

4 ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม  12/12 15/17 11/11 - - - - - 

5 นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั 11/12    13/17 - - - - - - 

6 นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 12/12 - - 9/9 - - - - 

7 นายเคนนี   คมิ 7/12 - - 7/9 - - - - 

8 นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเวน็ 10/12 - - 9/9 - - - - 

    9 นายสภุคั ศิวะรักษ์ 12/12 - - 8/9    48/48 16/16 9/12 31/52 
 

ลําดบั รายช่ือกรรมการ 

(จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/

จํานวนครัง้ท่ีประชมุ) 

  (9) 

คณะกรรม

การ 

ธุรกิจ 

รายย่อย 

(10) 

คณะกรรม 

การ 

บริหาร

สินทรัพย์

และ

หนีส้ิน 

(11) 

คณะกรรม 

การ 

IT 

Strategic 

Planning 

   (12) 

คณะกรรม 

การ 

   Market 

Risk   

Committee 

Thailand 

(13) 

คณะกรรม

การ 

การตลาด 

และการ

ตดิตอ่ 

ส่ือสาร 

(14) 

คณะกรรม 

การพิจารณา

การออก

ผลิตภณัฑ์

ของธนาคาร 

(15) 

คณะทํางาน

บริหาร

จดัการหนีท่ี้

มีปัญหา 

(16) 

การเข้าร่วม

การประชมุผู้

ถือหุ้น 

1 ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง - - - - - - - 1/1 

2 นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   - - - - - - - 1/1 

3 นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค - - - - - - - 0/1 

4 ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม  - - - - - - - 1/1 

5 นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั/1 - - - - - - - 1/1 

6 นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ - - - - - - - 1/1 

7 นายเคนนี   คมิ/2 - - - - - - - 1/1 

8 นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเวน็ - - - - - - - 1/1 

9 นายสภุคั ศิวะรักษ์/6 14/16 15/16 11/11 19/20 2/2 11/12 11/11 1/1 
หมายเหต ุ      

 /1  ทีป่ระชมุคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2558  มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั มีผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 /2  ทีป่ระชมุคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการของนายเคนนี คิม มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 

ตลุาคม 2558 เป็นตน้ไป 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ธนาคารให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลกั ด้วยตระหนกัว่าการท่ี

ธุรกิจจะเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนต้องดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม   

 

10.1   นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของสทิธิผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น พนกังาน  ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า  คู่ค้า  

เจ้าหนี ้ และภาครัฐ ธนาคารจึงได้กําหนดนโยบายตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

   

  ลูกค้า 

  ธนาคารมุ่งมัน่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้าตลอดเวลา เอาใจใส ่รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจ

สงูสดุแก่ลกูค้าด้วยการนําเสนอบริการและผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพ  

 

  ผู้ถอืหุ้น 

  ธนาคารมุง่มัน่ให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลการดําเนินงานท่ี สามารถ

สร้างผลตอบแทนท่ีดีเติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง มัน่คงและเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มท่ีในการรักษาไว้

ซึง่ทรัพย์สนิ ช่ือเสยีง และภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคาร  

 

  พนักงาน 

  ธนาคารถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่อยา่งยิง่ จึงมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ

ของพนกังานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผล

การปฏิบตัิงาน 

 

  คู่ ค้า/เจ้าหนี ้

  ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์  อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบัติตามสญัญาและภายใต้

เง่ือนไขทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคตอ่คูค้่า/เจ้าหนี ้

 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นหนึง่ในนโยบายของธนาคารท่ีจะตอบแทนตอ่สงัคม ธนาคารจึงมุ่ง

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมเพ่ือสงัคมต่าง ๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม  
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  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า 

  ธนาคารมีนโยบายสง่เสริมการแขง่ขนัภายใต้กรอบกติกาท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต และไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคู่แข่งด้วยการกลา่วร้าย หรือกระทําการใดๆ  ท่ีปราศจากความจริง 

หรือไมเ่ป็นธรรม 

 

  การให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กาํกับดูแล 

  ธนาคารมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีกํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มท่ี โดยธนาคารจะรายงานข้อมูล

ขา่วสาร หรือสารสนเทศต่อองค์กรท่ีกํากบัดแูลอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนิน

ธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

ธนาคารกาํหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาํหนดหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกิจการที่จัดทาํโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี ้

 

1.  การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม  

  ธนาคารมีนโยบายสง่เสริมการแขง่ขนัภายใต้กรอบกติกาท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต และไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคู่แข่งด้วยการกลา่วร้าย หรือกระทําการใดๆ  ท่ีปราศจากความจริง 

หรือไมเ่ป็นธรรม 

 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัจริยธรรม รวมถึง

สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการตอ่ต้าน ธนาคารยงัได้จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิ เร่ือง “การ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่าง

เคร่งครัด  ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสีย่งการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร    

 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิด้านสทิธิมนษุยชนตามหลกัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เพ่ือให้

กรรมการผู้บริหารและพนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนษุยชนตามท่ีมีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู อาทิ ความแตกต่างใน

เร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศอาย ุสถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญู รวมทัง้การไมร่่วมข้องเก่ียว หรือสนบัสนนุหนว่ยงาน

หรือบคุคลท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี 

 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  ธนาคารมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด และปฏิบตัิ

ตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไมแ่บง่แยกพืน้ฐานในเร่ืองเชือ้ชาต ิเพศ สผิีว ศาสนา ชาติกําเนิด อาย ุความพิการทาง

ร่างกาย หรือลกัษณะสว่นบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการแตง่ตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษ 
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รวมทัง้สวสัดิการ ต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้การกระทํา หรือ ผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน 

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  ธนาคารมุง่มัน่ให้ลกูค้าได้รับประโยชน์และสร้างความพึงพอใจโดยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีอย่างมี

คณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา  รวมถึงปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง 

หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด หากไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมหาแนว

ทางแก้ไขไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ธนาคารให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม รวมถึงดแูลด้านความปลอดภยั 

และสิง่แวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพ ปลกูฝังและสง่เสริมพนกังานให้มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สงัคมอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั ธนาคารจึงจดัทํานโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานในเร่ืองดงักลา่วเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ตอ่เน่ือง ตามมาตรฐานของระบบการ

จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมท่ีกําหนดไว้ 

 

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว ธนาคารร่วมกบัมลูนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB 

Foundation) เปิดตวัโครงการ "คอมมิวนิตี ้ลิงค์" (Community Link) ซึ่งก่อตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือและพฒันาชุมชน รวมถึง

ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมอย่างยัง่ยืน โดยแนวคิดหลกัคือ สาขาต่างๆ ทัว่ประเทศจะทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลาง ในการเข้าไปมี

ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการดําเนินงาน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถ่ินและองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ในการ

สร้างสรรค์โครงการท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการในพืน้ท่ีนัน้ ๆ อยา่งแท้จริง โดยประสานความร่วมมือทัง้ใน

สว่น ลกูค้า ผู้บริหาร สื่อมวลชน และพนัธมิตรของธนาคาร ริเร่ิมและต่อยอดโครงการ ด้วยความรู้ความเข้าใจในชมุชน

อยา่งแท้จริง แตพ่ฒันาด้วยเงินทนุและศกัยภาพระดบัอาเซียน 

 

8.  นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

  ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลกูค้าของธนาคารเพ่ือตอบสนองความต้องการ

และสนบัสนนุในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน โดยธนาคารมีสินเช่ือพลงังานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วตัถปุระสงค์ เป็นวงเงินกู้

เพ่ือรองรับลกูค้าท่ีต้องการลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดการประหยดัพลงังานและมีการใช้พลงังานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้  

 

10.2  การดาํเนินงาน  

 

  การดําเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทําโดย

ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 
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1.    การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม  

  ธนาคารดําเนินธุรกิจด้วยหลักเกณฑ์สินเช่ือท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือระเบียบท่ี

หนว่ยงานกํากบัดแูลเป็นผู้ กําหนด นอกจากนี ้ธนาคารมีมาตรการในการป้องกนัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนัท่ีไมเ่หมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี ้

• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเช่ือ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้าย

การให้สนิเช่ือแก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบักรรมการหรือผู้มี

อํานาจในการจดัการของธนาคารกบัธนาคารทกุกรณีตามอตัราสว่นท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดย

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์  และไม่มีกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการท่ีมี

ผลประโยชน์เก่ียวข้องกบัการให้สนิเช่ือลงทนุก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือ

นัน้ๆ เข้าร่วมพิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือในรายการนัน้ 

• ธนาคารมีนโยบายเก่ียวกบัการดําเนินธุรกรรมสาํคญัไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร  ได้แก่ การ

ตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซึง่สนิทรัพย์ท่ีสาํคญั และ/หรือสทิธิในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสาํคญัของธนาคาร โดยธนาคาร

ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

  ธนาคารไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ใดๆ  ทัง้สิน้โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทกุประเทศและทุก

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการของธนาคารตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จึงจดั

ให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนได้โดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และได้ทําการเปิดเผยช่องทางดงักล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคาร    

โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนดงักลา่ว  

  ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่ธนาคารมีแนวปฏิบตัิและข้อกําหนดท่ีเหมาะสมในการป้องกนัคอร์รัปชัน่ ธนาคารยงัได้จดัทํา

นโยบายและแนวปฏิบตัิ เร่ือง “การต่อต้านการคอร์รัปชัน่” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ ยึดถือ

และปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหาร

ความเสีย่งการควบคมุภายในและการตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร   และนอกเหนือจากการประกาศใช้

นโยบายแล้ว ธนาคารยงัมีแผนงานท่ีจะจดัทําไว้ในระบบ E-Learning เพ่ือสง่เสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่พนกังาน

อีกด้วย  ทัง้นี ้รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ได้เปิดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของ

ธนาคาร www.cimbthai.com ภายใต้หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ  

 ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  โดยได้เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีกลุม่แรกท่ีได้ร่วมลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์  “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553   

ซึ่งมีนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ท่ีขณะนัน้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้ลงนาม และ

ผลกัดนัให้ธนาคารเข้าร่วมกระบวนการรับรอง   เพ่ือสร้างมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ซื่อสตัย์ และรับผิดชอบตอ่

สงัคม ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2558 ธนาคารได้รับการรับรองให้เป็น “สมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
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การตอ่ต้านทจุริต” อยา่งสมบรูณ์ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)   

 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  สทิธิมนุษยชนเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกนั  โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ือง 

เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด  ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

คุ้มครองสทิธิมนษุยชนร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ ธนาคารจึงมีกําหนดแนวปฏิบตัิไว้ดงันี ้

• ธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ

ประกาศ คําสัง่ตา่งๆ ของธนาคาร  

• ธนาคารยึดหลกัความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการ โดยมีหลกัปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ

จริยธรรมธุรกิจ ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

• ธนาคารมีมาตรฐานการจ้างงานตามท่ีกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดขึน้

ปราศจากการ บงัคบัใช้แรงงานและการลว่งละเมิดหรือการขม่เหงในทกุรูปแบบ 

• พนกังานทกุคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภยั ตามมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ

ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

• ธนาคารได้จดัสิทธิประโยชน์ในเร่ืองของสวสัดิการท่ีจําเป็น ให้แก่พนกังานของธนาคารมากกว่าท่ีกฎหมาย

กําหนด รวมทัง้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ทัง้นี ้ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขไว้ปฏิบตัิภายในองค์กร 

โดยเฉพาะตามความเหมาะสม 

 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการสาํหรับพนกังาน เช่น กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  กองทนุประกนัสงัคม  เงินช่วยเหลือกรณี

พนกังานเสยีชีวิต  การรักษาพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ห้องพยาบาลของธนาคาร   สวสัดิการพนกังานประเภท

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์  สินเช่ือเพ่ือการศึกษา และสินเช่ือเอนกประสงค์  เพ่ือให้ธนาคาร

สามารถแขง่ขนักบัธนาคารชัน้นําของประเทศและรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้คงอยูก่บัธนาคารได้   ธนาคารยงัคงมีแผน

ท่ีจะปรับปรุงสวสัดิการเพ่ือพนกังานในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างท่ีลกูจ้างเลือกและต้องการ

เข้าร่วมทํางานด้วย   

ในปี 2558 ธนาคารได้จดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานรวมทัง้สิน้จํานวน 212 หลกัสตูร ประกอบด้วยการฝึกอบรม

ภายในธนาคารจํานวน 103 หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจํานวน 109 หลกัสตูร โดยมีจํานวนพนกังานเข้ารับการ

อบรมจํานวนทัง้สิน้มากกว่า 2,900 คนหรือคิดเป็น 98% ของพนกังานทัง้หมด เมื่อคิดคํานวนเป็นจํานวนวนัอบรมต่อ

พนกังานเฉลี่ยเท่ากบั 5 วนัต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพฒันาพนกังานเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 35.1 ล้านบาท

หลกัสตูร Leadership ท่ีมีการจดัฝึกอบรมและสอนโดยคนภายในหลายหลกัสตูร เช่น หลกัสตูร Be Proactive, หลกัสตูร 7 

Habits, หลกัสตูร Systematic Problem Solving and Decision Making, หลกัสตูร Coaching for High Performance 

เป็นต้น ตลอดรวมถึงหลกัสตูรท่ีเพ่ิมทกัษะเฉพาะในงาน เช่น หลกัสตูรสนิเช่ือ ความรู้ในผลติภณัฑ์ ระบบงาน และระเบียบ

งานธนาคาร เป็นต้น  นอกจากนี ้ธนาคารยงัสนบัสนนุทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทในสาขาวชิาการบริหารให้แกพ่นกังาน 
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และส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่าง CIMB Group โดยส่งพนกังานไปอบรมต่างประเทศ เช่น Group 

Orientation และ Middle Management Development Plan เป็นต้น 

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ธนาคารให้ความสําคญักบัการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์ 

เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอต่อการตดัสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด

เก่ียวกบัคณุภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

นอกจากนี ้ธนาคารให้ความสําคญัในการรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้า ไม่นําความลบัของลกูค้าไปใช้

เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึจดัให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และ

การให้บริการ โดยดําเนินการตอบสนองความต้องการได้อยา่งรวดเร็ว 

 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ในปี 2558 ธนาคารยงัให้ความสาํคญัตอ่การดําเนินโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในปีท่ี

ผ่านมาได้จดัทําโครงการรวม 6 โครงการ เน้นการมีสว่นร่วมของชุมชน สร้างแหลง่เรียนรู้ในชุมชนเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน 

พร้อมทัง้ระดมความรู้จากผู้ เช่ียวชาญและปราชญ์ในท้องถ่ิน จัดงานสมัมนาทัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดการ

สานต่อเช่ือมโยงเครือข่ายและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงของปราชญ์ในท้องถ่ิน จนตกผลึกทาง

ความคิดจดัทําเป็นหลกัสตูรการเรียนรู้ ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นมิให้สญูหายไปตามกาลเวลา   

 

7.    การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ธนาคารสง่เสริมให้พนกังานและผู้บริหารธนาคารได้มีสว่นร่วมในโครงการเพ่ือสงัคม เป็นการปลกูจิตสํานึกการมี

สว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมของพนกังานธนาคาร อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอาสาปันรักจากจิตอาสาแก่ผู้ พิการ 

เป็นต้น โครงการครัง้หนึง่ในชีวิตจิตอาสา เป็นกิจกรรมท่ีหนุม่สาวชาวแบงก์ไปทํานาในทุ่งนาจริง เพ่ือให้พนกังานเข้าใจถึง

วิถีชีวิตเกษตรกรรมท่ีมีความแตกต่างกัน และเป็นการสร้างความรักความสามคัคีในหมู่จิตอาสาและผู้ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมตามชนบทอีกด้วย 

  ทัง้นี ้ในปี 2558 ธนาคารได้ดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR รวม 10 โครงการ โดยนบัตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา 

ธนาคารได้ดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองรวมแล้วกว่า 60 โครงการ ครอบคลมุทัง้ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม การพฒันา

ชมุชนและสงัคม (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานประจําปี 2558 หวัข้อ โครงการและกิจกรรมด้าน CSR) 

 

8.   นวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

  ธนาคารเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในโครงการด้านการอนุรักษ์พลงังานและพลังงานทดแทน โดยธนาคาร

ดําเนินการสง่เสริมด้านพลงังานมาตัง้แตปี่ 2544 จนถึงปัจจบุนั โดยธนาคารเป็นท่ียอมรับจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน

ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2554 ธนาคารได้รับรางวลั Thailand Energy Awards 2011 และ ESCO Excellent 

Supporting Bank Award ในฐานะธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ความสําคญัและมีความชํานาญในสินเช่ือด้านการอนุรักษ์

พลงังานและพลงังานทดแทน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 

ธนาคารจดัโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตัิงานเพ่ือให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการ

ควบคมุภายในท่ีดีเพ่ือให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอยา่งมัน่คงและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี    

 

• องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 

ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคมุภายใน  รวมทัง้ระบบควบคมุติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการติดตามดแูลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตัิต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ธนาคารมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะสัน้และระยะกลางเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ์และทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีการสื่อสารให้พนกังานระดบับริหารทัง้องค์กรได้ทราบและนําไปดําเนินการให้บรรลแุผนและ

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

• การบริหารความเสี่ยง 

 

 ธนาคารให้ความสําคญัต่อการบริหารและจดัการความเสี่ยงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก  คณะกรรมการ

ธนาคารแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพ่ือกําหนดบทบาท หน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารความเสีย่งท่ีกําหนดไว้  สายบริหารความ

เสี่ยงเป็นผู้ กําหนดนโยบายและระเบียบงานต่างๆ ด้านบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการ

ควบคมุและติดตามความเสีย่งตา่งๆ และเสริมสร้างความตระหนกัในการเป็นเจ้าของความเสีย่งของพนกังานทกุทา่นอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 

• การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

 

 ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และอํานาจการอนมุตัิวงเงินของผู้บริหารแต่ละระดบั

รวมทัง้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผู้บริหารระดบัต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นกลไกสําคญัในการถ่วงดุลอํานาจการบริหาร 

(Check and Balance)  โดยจัดทําเป็นระเบียบงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ  

ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัใินการให้สนิเช่ือแก่หรือลงทนุในกิจการท่ีธนาคาร ผู้ ถือหุ้น หรือ

ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ซึง่ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมดงักลา่วกบัผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว ฝ่ายบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ

พิจารณาทกุครัง้ สว่นธุรกรรมการขายให้ ให้เช่า รับซือ้ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ กบักรรมการผู้มีอํานาจจดัการ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายท่ีธนาคารกําหนด 
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นอกจากนี ้ธนาคารมีฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานทําหน้าท่ีติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร  และมีด้านตรวจสอบภายในซึ่งเป็น

หน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 

 ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบั

ธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพฒันาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้

สามารถเรียกใช้ข้อมูลท่ีสําคญัๆ ได้อย่างเพียงพอและทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ธนาคารมีระเบียบเก่ียวกับ

ระบบการควบคมุเอกสารสาํคญัด้วยอิเลก็โทรนิกส์เพ่ือใช้ในการติดตามและจดัเก็บเอกสารสาํคญัตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม

และรัดกมุ  นอกจากนี ้ธนาคารมีการสือ่สารนโยบายระเบียบปฏิบตัิงานไปยงัพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุระดบั 

 

• ระบบการกาํกับและติดตาม 

 

 ธนาคารมีระบบการกํากบัและติดตามการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิ กฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในท่ีธนาคารกําหนดไว้ ทัง้นี ้ธนาคารมีการจัดทําแผนงาน

ประจําปี ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีมีการ

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากบัดแูลให้มีการปฎิบตัิ ปรับปรุงแก้ไข หรือการดําเนิน

มาตรการอยา่งเป็นรูปธรรมตามข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการหรือการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินการตามข้อเสนอแนะนัน้ให้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ 

 

ผู้บริหารสูงสุดด้านตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกาํกับการปฏิบัติงาน 

 

ธนาคาร ได้แต่งตัง้ นางสาวสิริพร สนัน่ไพเราะ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร

สงูสดุด้านตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ ของธนาคาร

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นี ้การพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารสงูสดุด้านตรวจสอบภายในของธนาคาร จะต้องผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

นอกจากนี ้ธนาคารได้แต่งตัง้ นายฐาภพ คลี่สวุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร

สงูสดุฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ

และหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

คณุสมบตัิของผู้ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารสงูสดุด้านตรวจสอบภายใน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุฝ่ายกํากบั

การปฏิบตัิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษัทย่อย  บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (เก่ียวข้องกัน

โดยการมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั) และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (กรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ อํานวยการฝ่ายขึน้ไป)  รายการธุรกิจ

ดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและกิจการหรือบคุคลเหลา่นัน้

ซึง่เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจปกต ิ (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 44 ของงบการเงินสําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

 

 -   รายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีดงันี ้   

 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บ ริ ษั ท ห ลัก ท รั พ ย์  ซี ไ อ เ อ็ ม บี 

(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

100% เป็น CIMB Securities 

International Pte. Ltd. ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกทอด

หนึง่เป็น CIMB Group 

ธนาคารร่วมมือกบับริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็ม

บี (ประเทศไทย) จํากดั (“CIMBST”) สําหรับ 

ECM Activities ในประเทศไทย และ/หรือ

ต้อง ร่วมมือกับบ ริ ษัท อ่ืนภายใน CIMB 

Group ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับ ECM Activities 

ในต่างประเทศ (“CIMBF”) โดยมีการแบ่ง

รายได้ ดงันี ้

1) ธนาคารเข้าทํารายการกบั CIMBST เพ่ือ  

แบ่ง ECM Fees (Underwriting Fee 

และ Brokerage Fee) ส่วนหนึ่งท่ี 

CIMBST ได้รับจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้

จดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

(Underwriter) ให้แก่ธนาคารในอัตรา

ร้อยละ 50.00 ของ ECM Fees ท่ี 

CIMBST ได้ รับภายหลังจากหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) โดยยังไม่

รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม  

2) ธนาคารร่วมมือกบั CIMBST  เพ่ือแบ่ง 

ECM Fees สว่นหนึ่งท่ี CIMBF ได้รับ

จากการทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัจําหน่ายและ

รับประกันการจําหน่าย (Underwriter) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร

ค รั ้ ง ท่ี  1/2558 เ มื่ อ วั น ท่ี  23 

มกราคม 2558 

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี )้ เ ห็นควรอนุมัติ รายการ

ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นประโยชน์

ของธนาคาร โดยเป็นการสร้าง

รายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร

เพ่ิมเติม ประกอบกบัเป็นการสร้าง

สัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือโอกาสทาง

ธุรกิจต่อไปของธนาคารในอนาคต 

ด้วย เหตุ นี  ้ การ เ ข้า ทํารายการ

ดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล 

และรายการดังกล่าวเป็นรายการ

สนบัสนนุธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทาง

การค้าทัว่ไป 
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้แก่ธนาคารเป็น Management Fee 

โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 48.25 ของ 

ECM Fees ท่ี CIMBF ได้รับภายหลงั

จากหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) โดย

ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม  

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

บ ริ ษั ท ห ลัก ท รั พ ย์  ซี ไ อ เ อ็ ม บี 

(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

100% เป็น CIMB Securities 

International Pte. Ltd. ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกทอด

หนึง่เป็น CIMB Group 

 

CIMB Bank Berhad (“CIMB 

Bank”) เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ

ธนาคาร โดยถือหุ้นร้อยละ 93.71 

ของจํานวนหุ้ น ท่ี จําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของธนาคาร 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้

ท่ี 13/2556 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2556 

อนมุตัิให้ธนาคารทํารายการกบั CIMB Bank 

ในการชําระค่าบริการ Factset Research 

System เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหวา่งมกราคม 

2556 – ธันวาคม 2558 ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

CIMBST ได้ชําระค่าบริการดังกล่าวแทน

ธนาคารไปก่อนสําหรับปี 2557 จํานวน USD 

6,750 

ในการชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้กับ 

CIMBST ถือเป็นรายการระหว่างกนัซึ่งได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารในเดือน

ธันวาคม 2556 ซึ่งไม่ได้คํานวณขนาด

รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามเกณฑ์ทางการท่ี

เก่ียวข้องเน่ืองจากเป็นการคํานวณรายการ

ซํา้ซ้อน    

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร

ค รั ้ง ท่ี  2 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 5 

กมุภาพนัธ์ 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี )้ เ ห็นควรอนุมัติรายการ

ดังกล่าว เ น่ืองจากเป็นรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ  ท่ีมีเ ง่ือนไข

การค้าทัว่ไป 

บริษัท iCIMB MSC ถือหุ้น100 %

โดย CIMB Holdings บริษัทใน

กลุม่ของ CIMB Group ซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

ธนาคารใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จาก CIMB Group ผา่น ธนาคารซีไอเอ็มบี 

มาเลเซีย ตัง้แต่ พ.ศ.2552 โดยธนาคาร และ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซียได้ทําข้อตกลง

ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร

ครัง้ท่ี 3/2558 เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 

2558 

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมกัน เ น่ืองจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี 

มาเลเซีย แจ้งว่าบริษัท iCIMB MSC จะเข้า

มาบริหารจดัการเก่ียวกบัข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง

กับ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น เ ท ค โน โ ล ยี

สารสนเทศจากผู้ ใ ห้บ ริการราย อ่ืน  ( IT 

outsourcing service) ของธนาคาร ซีไอเอ็ม

บี มาเลเซีย กบัคูส่ญัญาโดยท่ีเง่ือนไขทัง้หมด

สาํหรับการให้บริการคงเดิม 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ 

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสยีซึง่ไมไ่ด้

เข้าร่วมประชมุและงดออกเสยีงใน

วาระนี)้เห็นควรอนมุตัิรายการ

ดงักลา่ว 

เน่ืองจากการเปลีย่นคูส่ญัญาเป็น 

บริษัท iCIMB MSC มีเง่ือนไขการ

ให้บริการคงเดิม ซึง่รายการ

ดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจปกต ิ

CIMB Islamic Bank Berhad เป็น

บริษัทในกลุ่มของ CIMB Group 

ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่โดยอ้อมของ

ธนาคาร 

ธนาคารดําเนินธุรกรรมโอนเ งินระหว่าง

ประเทศผา่นผลติภณัฑ์ SpeedSend ร่วมกบั 

CIMB Islamic Bank Berhad  ซึ่งเปิด

ให้บริการ “SpeedSend” ไปยงั 10 ประเทศ

ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2555 เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในการโอน-รับเงิน

ผ่านบัญชีธนาคาร  จึ ง เ พ่ิม รูปแบบการ

ให้บริการด้วยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร

และผ่านช่องทางบริการผ่าน Clicks เพ่ือ

ขยายบริการหลกัในด้านการโอน-รับเงินผ่าน

ทางบัญชีธนาคาร, เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบ

ทางการแขง่ขนั, เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลูก ค้าในการโอน -รับเ งินผ่านบัญชี

ธนาคาร และเพ่ือเ พ่ิมรายได้ในปี 2558 

จํานวน 1.3 ล้านบาทจากการขยายรูปแบบ

และช่องทางบริการผา่น Clicks  

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติ ท่ี

มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ครัง้ท่ี 3/2558 เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 

2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี )้ เ ห็นควรอนุมัติ รายการ

ดงักลา่ว 

เน่ืองด้วยธุรกรรมดังกล่าวถือเป็น

รายการธุรกิจปกติของธนาคาร โดย

ใช้ราคาตลาดท่ีเป็นธรรม และมี

เง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับท่ี

สายธุรกิจรายย่อย ทําธุรกรรมกับ

บริษัทอ่ืนๆ ซึ่งรายการนีถื้อเป็น

ประโยชน์ตอ่ธนาคาร 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 119 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บ ริ ษั ท ห ลัก ท รั พ ย์  ซี ไ อ เ อ็ ม บี

(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

100% เป็น CIMB Securities 

International Pte. Ltd. ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกทอด

หนึง่เป็น CIMB Group 

ธนาคารร่วมมือกบับริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็ม

บี (ประเทศไทย) จํากดั (“CIMBTS”) เพ่ือเข้า

ร่วมโครงการ Banker to Broker 2015 ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ปัจจบุนัธนาคารมีรายได้จากคา่ธรรมเนียมใน

การเป็นผู้ แนะนําลูกค้าหลักทรัพย์จากทาง 

CIMBTS โครงการได้รับการตอบรับท่ีดี 

ตลาดหลักท รัพย์แห่ งประ เทศไทยและ 

CIMBTS จึงให้การสนับสนุนรางวัลแก่ผู้

แนะนําลกูค้าหลกัทรัพย์เพ่ิมเติม  

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  4 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 9 

เมษายน 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี )้ เ ห็นควรอนุมัติ รายการ

ดังกล่าว เ น่ืองจากเป็นรายการ

สนับสนุนการมอบรางวัลให้กับ

พนกังานขาย และมิก่อให้เกิดความ

เสยีหายตอ่ธนาคาร 

CIMB Malaysia เป็นบริษัทในกลุม่

ของ CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น

โดยอ้อมของธนาคาร 

ธนาคารเข้าร่วมกบัโครงการตามแผนกลยทุธ์

ขอ งก ลุ่มธ นา ค าร ซี ไอ เ อ็ ม บี  ( Regional 

Operating Model) ในการพฒันาเทคโนโลยี

ดิจิตอลเพ่ือการขยายฐานลกูค้าสาํหรับลกูค้า

รายย่อยของธนาคาร (Digital Sales 

Enablement) โดยค่าใช้จ่ายของโครงการจะ

ถกูจดัสรรให้ธนาคารร้อยละ 6.25 คิดเป็นเงิน 

USD 212,000 เพ่ือชําระให้แก่ CIMB 

Malaysia ภายในปี 2558 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  4 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 9 

เมษายน 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี )้ เ ห็นควรอนุมัติ รายการ

ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นการขยาย

ฐานลูกค้า ซึ่งรายการดังกล่าวมี

ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ เ ป็ น

ประโยชน์ตอ่ธนาคาร  

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซี

ไ อ เ อ็ ม บี -พ ริ น ซิ เ พิ ล  จํ า กั ด 

(“CPAM”) เป็นบริษัทในกลุม่ของ 

CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

โดยอ้อมของธนาคาร 

ธ น า ค า ร ต่ อ สัญ ญ า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น

สนบัสนนุ (Insourcing) กบับริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

(CPAM) ใน 2 กลุ่มงาน คือ งานระบบ

เทค โน โลยี แ ละ ระ บบ ปร ะม วลผลด้ว ย

คอมพิวเตอร์ (IT) งานทรัพยากรบุคคล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  4 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 9 

เมษายน 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 120 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาให้บริการรวม 1 ปีตัง้แต่วนัท่ี  15 

เมษายน 2558 ถึงวันท่ี 14 เมษายน 2559  

โดยธนาคารมีรายได้จากการให้บริการ

ดังกล่าวโดยรวมในปี 2558 ประมาณ 

1,060,000 บาท 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

วาระนี)้เห็นควรอนุมัติเ น่ืองจาก

ธุร ก ร ร ม ดัง ก ล่าว เ ป็ น ร า ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคาร

ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ  

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ สาทร จํากดั 

(“บบส.สาทร”) เป็นบริษัทในกลุ่ม

ของ CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

ธนาคารทบทวนอตัราค่าบริการและเง่ือนไข

สํ า ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น ส นั บ ส นุ น 

(Insourcing) กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

สาทร จํากดั (บบส.สาทร) ใน 5 กลุม่งาน คือ 

งานระบบเทคโนโลยีและระบบประมวลผล

ด้วยคอมพิวเตอร์ (IT) งานทรัพยากรบคุคล 

งานปฏิบัติการธุรกรรมสินเช่ือ งานบัญชี

การเงินและภาษีอากร และงานตรวจสอบ

ภายใน ระยะเวลาให้บริการ 4 ปี ครบกําหนด 

24 ธันวาคม 2558 โดยธนาคารมีรายได้จาก

การให้บริการดังกล่าวโดยรวมในปี 2558 

ประมาณ 10.87 ล้านบาท 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  4 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 9 

เมษายน 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี)้เห็นควรอนุมัติเ น่ืองจาก

ธุร ก ร ร ม ดัง ก ล่าว เ ป็ น ร า ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคาร

ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ 

และมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

ธนาคารซีไอเอ็มบี เป็นบริษัทใน

กลุ่มของ CIMB Group ซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ

ธนาคารให้ความเห็นชอบในการใช้อัตรา 

135.13 บาทต่อ 1 บญัชีใหม่ ในการจ่ายคืน

แก่ CIMB Bank สําหรับสญัญา 1P Pay 

Back  ต่อมาในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 

คณะกรรมการธนาคารได้มติอนมุตัิอตัราใหม่

ในการจ่ายคืน แก่ CIMB Bank สําหรับ

สญัญา 1P Pay Back ท่ี 107.9 บาทต่อ 1 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  4 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 9 

เมษายน 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี)้เห็นควรอนุมัติเ น่ืองจาก 

เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 121 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บัญ ชี ใ ห ม่  โด ย อัต ร า ใ ห ม่ นี จ้ ะ มี ผลแ ค่

ระยะเวลา 3 ปี  (ตัง้แต่เมษายน 2555 - 

มีนาคม 2558) โดยทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะมี

การทบทวนอตัราในการจ่ายคืนใหม่สิน้ปีท่ี 3 

ทัง้นี ้ข้อตกลงในการใช้อตัรา 107.9 บาทต่อ 

1 บญัชีใหม่ ในการจ่ายคืนแก่ CIMB Bank 

สําหรับสญัญา 1P Pay Back ได้สิน้สดุลง

แล้ว เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 จึงขอขยาย

ระยะเวลาในการใช้อัตรา 107.9 บาทต่อ 1 

บญัชีใหม ่ตอ่ไปอีก 1 ปี  

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ

ปกต ิ

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซี

ไ อ เ อ็ ม บี -พ ริ น ซิ เ พิ ล  จํ า กั ด

(“CPAM”) เป็นบริษัทในกลุม่ของ 

CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

โดยอ้อมของธนาคาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครั ้ง ท่ี 

11/2557 อนุมตัิการซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัร

เครดิตธนาคาร กบั บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (“CPAM”) เป็น

เวลา 3 เดือน กล่าวคือภายในไตรมาสท่ี 1 

ของปี 2558  ธนาคารจึงขออนุมตัิให้บริการ

ดังกล่าวต่อเน่ืองนับตัง้แต่วันท่ี 31 มีนาคม 

2558 เป็นต้นไป โดยคิดค่าบริการในอัตรา 

100 บาท ตอ่ธุรกรรม  

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ

ปกต ิ

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  5 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 8 

พฤษภาคม 2558 (ยกเว้นกรรมการ

ท่ีเป็นตวัแทนของCIMB Bank ท่ีมี

ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสยีงในวาระนี)้ เห็นควร

อนมุตัิเน่ืองจากรายการดงักลา่วถือ

เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

โดยอ้อมของธนาคาร 

ธนาคารใช้บริการ Penetration Test หรือ 

PenTest จาก CIMB Group เพ่ือทดสอบการ

เ จ า ะ ร ะ บ บ  โ ด ย มี ค่ า บ ริ ก า ร จํ า น ว น 

1,937,720 บาท  

 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  6 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 6 

มิถนุายน 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 2 หน้า 122 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

วาระนี)้ เห็นควรอนุมัติเน่ืองจาก

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ

สนบัสนนุธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขทาง

การค้าทัว่ไป 

CIMB Bank Berhad (“CIMB 

Bank”) เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ

ธนาคาร โดยถือหุ้นร้อยละ 93.71 

ของจํานวนหุ้ น ท่ี จําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของธนาคาร 

ธนาคารใช้บริการในการพัฒนา Corporate 

Model ซึง่เป็น Model ความเสี่ยงด้านเครดิต

จาก CIMB Bank Berhad โดย CIMB Bank 

Berhad จะคิดค่าธรรมเนียมสําหรับบริการท่ี

ให้ในกรณีท่ีไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ่งของข้อกําหนด

ของ Bank Negara Malaysia เพ่ือให้เป็นไป

ตามแนวทาง Basel II IRB  

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  6 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 6 

มิถนุายน 2558  

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสียซึ่งไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี)้ เห็นควรอนุมัติเน่ืองจาก

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการ

สนบัสนนุธุรกิจปกติ 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ซึ่ ง

ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารของธนาคาร 

ธนาคารอนมุตัิการขายรถยนต์ให้กบัพนกังาน

ระดับรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ จํานวน 2 

คน ท่ีลาออก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

ของธนาคารรายละเอียดดงันี ้ 

1. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิ โมกษ์ รอง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ สายกลยทุธ์และ

การเงิน ในอัตรา 1,700,000 บาท                                        

(รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

2. หม่อมหลวงณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์  รอง

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายบริหาร

ธุรกรรมการเ งิน ในอัตรา 1,800,000 

บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเก่ียวกับ

สนิทรัพย์หรือบริการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  7 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 9 

กรกฎาคม 2558  

เห็นควรอนุมัติเ น่ืองจากรายการ

ดงักลา่วธนาคารดําเนินการเป็นไป

ตามกฎ ระเบียบ และธนาคารไม่

เสยีประโยชน์ เน่ืองจากราคาท่ีขาย

ถือเป็นราคาตลาดและตามการ

ประเมินราคารายการดังกล่าวถือ

เป็นรายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ 

บ ริ ษั ท ห ลัก ท รั พ ย์  ซี ไ อ เ อ็ ม บี 

(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ธนาคารเป็นผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการ

จําหน่าย (Underwriter) โครงสร้างตราสาร

หนีใ้นตราสารทนุ (Equity-Linked Structure 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  8 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 7 

สิงหาคม 2558 (ยกเว้นกรรมการท่ี
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

100% เป็น CIMB Securities 

International Pte. Ltd. ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่อีกทอด

หนึง่เป็น CIMB Group 

Debenture หรือ ELN) ของบริษัทหลกัทรัพย์ 

ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั (“CIMBST”) 

โ ด ย ธ น า ค า ร ไ ด้ รั บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร

รับประกันการจัดจําหน่ายไม่เกิน ร้อยละ 3 

ของจํานวนเงิน  Notional amount ของหุ้นกู้  

ELN  

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจตามปกต ิ

เป็นตวัแทนของCIMB Bank ท่ีมี

ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสียงในวาระนี)้เห็นควร

อนมุตัิเน่ืองจากรายการดงักลา่วถือ

เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd เป็น

บริษัทในกลุ่มของ CIMB Group 

ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่โดยอ้อมของ

ธนาคาร 

ธนาคารใช้บริการ IT Outsourcing กับ 

iCIMB (MSC) SENDIRIAN BERHAD โดย

เป็นการใช้บริการระบบ Reuters Electronic 

Trading - Automated Dealing เป็นบริการ

แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศแบบออนไลน์

ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยมีอตัราค่าบริการ

เป็นเงินจํานวน  RM 145,462 ตอ่ปี 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  8 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 7 

สิงหาคม 2558 (ยกเว้นกรรมการท่ี

เป็นตวัแทนของCIMB Bank ท่ีมี

ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสียงในวาระนี)้เห็นควร

อ นุ มั ติ เ น่ื อ ง จ า ก ธ น า ค า ร ไ ด้

ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก า ร ทํ า ร า ย ก า ร

ดังกล่าวและรายการ นี ถื้อ เ ป็น

รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

CIMB Investment Bank Berhad 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง  CIMB 

Group ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ 

CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่

โดยอ้อมของธนาคาร 

 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd เป็น

บริษัทในกลุ่มของ CIMB Group 

ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่โดยอ้อมของ

ธนาคาร 

ธนาคารใช้บริการ IT Outsourcing กับ 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd โดยเป็นการใช้

บริการระบบ Regional Corporate Client 

Solution (CCS) - 1 View โดยมีอตัรา

ค่าบริการเป็นเงินจํานวน RM 233,143 (ปี 

2559), RM 248,569 (ปี 2560), RM 

249,284 (ตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นไป)  

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  9 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 7 

กนัยายน 2558 (ยกเว้นกรรมการท่ี

เป็นตวัแทนของCIMB Bank ท่ีมี

ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสยีงในวาระนี)้ เห็นควร

อนุมัติ เ น่ื องจากธนาคารไ ด้ รับ

ประโยชน์และมิก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อธนาคาร ซึ่งรายการ

ดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ 
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ สาทร จํากดั 

(“บบส.สาทร”) เป็นบริษัทในกลุ่ม

ของ CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้

ท่ี 8/2558 เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 ได้มี

มติอนุมัติให้ธนาคารจําหน่ายสินเช่ือท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) แก่บริษัทบริหาร

สนิทรัพย์ สาทร จํากดั (“บบส.สาทร”) ภายใต้

ข้อกําหนดว่า มลูค่าการซือ้ขายจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการธนาคาร

อีกครัง้หนึง่  

โดยคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิให้ธนาคาร

จําหน่ายสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

แก่ บบส.สาทร เป็นเงินจํานวน 223 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ยอดชําระสดุท้ายอาจมีการปรับเปลี่ยน

ตามยอดสินเช่ือท่ีธนาคาร pull out หรือผู้ซือ้ 

pull back ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการเก่ียวกับ

สนิทรัพย์หรือบริการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  9 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วั น ท่ี  2 7 

กนัยายน 2558  (ยกเว้นกรรมการท่ี

เป็นตวัแทนของCIMB Bank ท่ีมี

ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสียงในวาระนี)้เห็นควร

อนุมัติ เ น่ืองจาก ธนาคารได้ รับ

ประโยชน์ รายการดงักล่าวถือเป็น

รายการเ ก่ียวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ 

CIMB Bank Berhad (“CIMB 

Bank”) เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ

ธนาคาร โดยถือหุ้นร้อยละ 93.71 

ของจํานวนหุ้ น ท่ี จําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของธนาคาร 

ธนาคารใช้บริการในการพัฒนา Regional 

Securities and Futures Rating Model จาก 

CIMB Bank Berhad  

CIMB Bank Berhad จะคิดค่าธรรมเนียม

สําหรับบริการท่ีให้ในกรณีท่ีไม่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของข้อกําหนดของ Bank Negara 

Malaysia เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง Basel 

II IRB  

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  1 1 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วัน ท่ี  2 7 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 8  (ย ก เ ว้ น

กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของCIMB 

Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้า

ร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนี)้  เห็นควรอนุมตัิเน่ืองจาก

ธนาคารจะได้รับประโยชน์จากการ

ทํารายการ ซึ่งรายการดังกล่าวถือ

เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

บริษัทบริหารสนิทรัพย์ สาทร จํากดั 

(“บบส.สาทร”) เป็นบริษัทในกลุ่ม

ธ น า ค า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น ส นั บ ส นุ น 

(Insourcing) กบับบส.สาทร จํานวน 5 งาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

ค รั ้ง ท่ี  1 2 / 2 5 5 8  เ มื่ อ วัน ท่ี  1 8 
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

ของรายการ โดยมีความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของ CIMB Group ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

คื อ  ง า น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ร ะ บ บ

ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ (IT) งาน

ทรัพยากรบุคคล งานปฏิบัติการธุรกรรม

สินเช่ือ งานบญัชีการเงินและภาษีอากร และ

งานตรวจสอบภายใน ระยะเวลาให้บริการ 4 

ปี ครบกําหนด 23 ธันวาคม 2558 โดย

กําหนดทบทวนคา่บริการเป็นประจําทกุปี  

คณะกรรมการธนาคารอนุมัติการต่ออายุ

สญัญาการให้บริการ Insourcing Provision 

แก่ บบส.สาทร เป็นเวลา  3 ปี ซึ่งจะครบ

กําหนดสญัญาวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมี

คา่บริการในปี 2559 รวม 8.98 ล้านบาท 

 

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ ท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  

ธันวาคม 2558 (ยกเว้นกรรมการท่ี

เป็นตวัแทนของCIMB Bank ท่ีมี

ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสียงในวาระนี)้เห็นควร

อ นุ มัติ เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น ร า ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งธนาคาร

ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ท่ี

มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

 

-   รายการสินเชื่อ เงนิฝาก และภาระผูกพัน        

ก.  ธนาคารมีเงินให้สินช่ือ ภาระผกูพนัและเงินฝากกบักิจการท่ีธนาคารและบริษัทย่อย หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดบั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป หรือตําแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วของ

กิจการนัน้ ดงันี ้    
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(หนว่ย: ล้านบาท) 

รายชื่อบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การถอื

หุ้น 

(%) 

มีผู้บริหารร่วมกัน ภาระ 

ผูกพัน 

เงนิให้

สินเชื่อคง

ค้าง/เงนิ

ลงทุนใน

ลูกหนี ้

เงนิฝาก การกู้ยมื 

บริษัทใหญ่ 

CIMB Bank Berhad 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัรา

ดอกเบีย้ 

- รับอตัราดอกเบีย้คงท่ี 

- รับอตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 

สญัญาแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศ

ทนัทีและลว่งหน้า 

- สญัญาซือ้ 

- สญัญาขาย 

สญัญาแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศ

และอตัราดอกเบีย้ 

- สญัญาซือ้ 

- สญัญาขาย 

ตราสารสทิธิเพ่ือ

แลกเปลีย่น 

- สญัญาขาย 

สนิค้าโภคภณัฑ์ 

- สญัญาซือ้ 

 

83 

 

 

23,062 

93,016 

 

 

 

 

807 

66 

 

 

 

4,134 

1,804 

 

 

100 

 

130 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

43 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

93.71 

 

 

 

 

- 

บริษัทย่อย 

บจ .เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี 

 

- 

 

16,353 

 

123 

 

- 

 

99.99 

 

นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์   

นางสาวศศมิา ทองสมคัร 

เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

บจ. ซีที คอลล์  

 

- 6 96 - 99.99 นายอดศิร เสริมชยัวงศ์   

นางสาวอรอนงค์ อดุมก้านตรง 
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รายชื่อบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การถอื

หุ้น 

(%) 

มีผู้บริหารร่วมกัน ภาระ 

ผูกพัน 

เงนิให้

สินเชื่อคง

ค้าง/เงนิ

ลงทุนใน

ลูกหนี ้

เงนิฝาก การกู้ยมื 

นางสาวศศมิา ทองสมคัร 

Mr. Goh Therd Siang 

เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

บจ. เวิลด์ลสี 

 

- 2,671 66 - 99.99 นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 

นางสาวอรอนงค์ อดุมก้านตรง 

เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

บริษัทภายใต้การ

ควบคุมเดียวกนั 

บจ. บริหารสนิทรัพย์ 

สาทร 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

265 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

นายสภุคั ศิวะรักษ์ 

นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์   

นางสาวอรอนงค์ อดุมก้านตรง 

กรรมการ  

บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั - 11 576 - - - 

 

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้สาํหรับเงินฝากจากกิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัในอตัราปกติสาํหรับผู้ฝากเงินทัว่ไป 

  

ข.  ธนาคารไมม่ีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5   ของ

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร 

 

-   ความเป็นมาของรายการระหว่างกนัและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหวา่งกนัซึง่ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือและภาระผกูพนักบักรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ขึน้ไปหรือตําแหน่งเทียบเท่านัน้  เป็นการให้กู้ ยืมซึ่งเป็นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบีย้ท่ีใช้เป็นอัตรา

ดอกเบีย้สวสัดิการสําหรับพนกังานของธนาคาร  รายการระหว่างกนัซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพนั และเงิน

ฝากแก่กิจการท่ีธนาคารหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปหรือตําแหน่ง

เทียบเทา่ ถือหุ้นรวมกนัตัง้แตร้่อยละ 10   ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วของกิจการ  บางสว่นเป็นเงินกู้ ท่ีโอนมาจากการควบ

รวมกิจการกบัธนาคาร  บางสว่นมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีแ้ละบางสว่นเป็นเงินให้สนิเช่ือใหม ่โดยใช้

อตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดทัว่ไปและเป็นเง่ือนไขปกติของการทําธุรกิจ 
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-   ขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกนัและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

ตามข้อบงัคบัของธนาคาร การอนมุตัิรายการระหว่างกนัของธนาคารจะต้องผ่านขัน้ตอนในการพิจารณาอนุมตัิตาม

นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิของธนาคาร รวมทัง้ต้องผ่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี

ในเร่ืองนัน้ๆ จะไมเ่ข้าร่วมพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว 

 

-  แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกนัของธนาคาร เป็นรายการซึ่งเป็นการดําเนินธุรกิจทัว่ไป  โดยทกุรายการได้ดําเนินการตาม

ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิตามท่ีกําหนด  และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง มี

ความเป็นไปได้วา่การทํารายการระหวา่งกนัในอนาคตจะยงัคงเกิดขึน้ตามการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึง่ธนาคารได้

มีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิและทบทวนรายการอยา่งชดัเจนไว้แล้ว 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ   

 

สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ 

พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานและอตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญัของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 

(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
1 มกราคม 

   
พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์ 
     

        เงินสด 2,395,111,405 
 

3,987,736,777 
 

3,324,656,939 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 14,229,670,008 
 

6,453,199,978 
 

33,509,102,456 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 25,581,046,242 
 

10,803,916,302 
 

9,100,647,662 

เงินลงทนุสทุธิ 54,891,019,817 
 

55,253,273,115 
 

53,324,961,980 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ 1,324,920,707 
 

1,324,920,707 
 

1,335,443,948 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 
     

 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 196,736,743,351 

 
188,334,023,282 

 
168,952,844,988 

 
ดอกเบีย้ค้างรับ 524,470,027   459,212,620   462,586,736 

        รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 197,261,213,378 
 

188,793,235,902 
 

169,415,431,724 

หกั  รายได้รอตดับญัชี (90,837,521) 
 

(163,150,115) 
 

(255,170,649) 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6,572,231,944) 
 

(5,447,517,156) 
 

(4,913,545,914) 

หกั  คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (55,383,987)   (68,351,237)   (33,422,083) 

        รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 190,542,759,926   183,114,217,394   164,213,293,078 

        ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 41,017,884 
 

68,889,332 
 

57,650,960 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,109,004,276 
 

1,582,424,466 
 

1,597,877,173 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 2,714,361,639 
 

3,002,336,396 
 

3,264,147,293 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 373,090,594 
 

355,963,642 
 

337,319,600 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 862,314,440 
 

752,636,225 
 

926,435,691 

ลกูหนีบ้รรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย - 
 

3,572,457,936 
 

3,572,457,936 

สนิทรัพย์อ่ืนสทุธิ 9,533,185,948   3,196,065,790   3,806,401,726 

        รวมสินทรัพย์ 303,597,502,886   273,468,038,060   278,370,396,442 
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 (หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
1 มกราคม 

   
พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   พ.ศ. 2557 

หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 
     

        หนีส้นิ 
     

        เงินรับฝาก 170,502,086,949 
 

184,105,739,854 
 

152,272,534,436 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 19,994,416,948 
 

18,230,366,777 
 

44,241,461,855 

หนีส้นิจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 320,768,448 
 

344,291,120 
 

504,867,176 

หนีส้นิทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 16,039,533,025 
 

7,693,132,792 
 

5,856,747,052 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 25,682,672,770 
 

10,396,602,437 
 

9,651,786,057 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 33,994,659,909 
 

24,512,208,453 
 

37,706,592,055 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 41,017,884 
 

68,889,332 
 

57,650,960 

ประมาณการหนีส้นิ 1,578,957,438 
 

1,420,434,528 
 

1,415,445,317 

หนีส้นิอ่ืน 9,126,765,983   4,556,103,564   5,281,074,920 

        รวมหนีส้ิน 277,280,879,354   251,327,768,857   256,988,159,828 

ส่วนของเจ้าของ 
     

        ทนุเรือนหุ้น 
     

 
ทนุจดทะเบียน 

     

  
หุ้นสามญั 27,410,341,432 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  13,705,170,716 

    

  
หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท    

 
10,542,439,013 

  

  
หุ้นสามญั 26,105,495,608 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  

    
13,052,747,804 

        
 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
     

  
หุ้นสามญั 24,774,731,679 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  12,387,365,840 

    

  
หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท  

  
10,542,439,013 

 
10,542,439,013 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,712,665,258 
 

3,867,738,430 
 

3,867,738,430 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 737,068,079 
 

899,934,224 
 

892,156,202 

กําไรสะสม 
     

 
จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 365,950,000 

 
341,300,000 

 
272,000,000 

 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 7,113,574,355   6,488,857,536   5,807,902,969 

        รวมส่วนของเจ้าของ 26,316,623,532   22,140,269,203   21,382,236,614 

        รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 303,597,502,886   273,468,038,060   278,370,396,442 
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 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 3 หน้า 131 

(หน่วย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

 
พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   พ.ศ. 2556 

      รายได้ดอกเบีย้ 13,025,701,782 
 

12,460,684,461 
 

11,028,059,321 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ (6,141,335,838)   (6,028,333,772)   (5,794,877,075) 

      รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 6,884,365,944 
 

6,432,350,689 
 

5,233,182,246 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 1,374,889,474 
 

1,236,361,987 
 

1,159,974,191 

คา่ใช้จา่ยคา่ธรรมเนียมและบริการ (319,343,580)   (296,494,840)   (220,024,731) 

      รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,055,545,894 
 

939,867,147 
 

939,949,460 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า 
     

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 1,819,384,602 
 

1,804,875,080 
 

714,313,846 

ขาดทนุสทุธิจากหนีส้นิทางการเงิน 
     

   ท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม (458,154,763) 
 

(1,093,726,426) 
 

(100,799,433) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 551,005,717 
 

329,535,536 
 

316,916,689 

สว่นแบง่กําไรจากการบริหารสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพของ 
     

   บรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย - 
 

- 
 

1,100,714,818 

รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 383,010,621   186,960,038   297,211,835 

      รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,235,158,015   8,599,862,064   8,501,489,461 

      ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ 
     

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 3,236,564,534 
 

3,248,965,426 
 

2,656,753,727 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 10,744,000 
 

8,804,000 
 

8,400,000 

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 1,277,119,380 
 

1,268,595,392 
 

1,202,692,791 

  คา่ภาษีอากร 442,470,291 
 

393,443,378 
 

269,917,968 

  อ่ืนๆ 950,068,015   789,876,300   812,035,636 

      รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ 5,916,966,220   5,709,684,496   4,949,800,122 

      หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 3,425,200,000   1,702,567,406   2,367,200,000 

      กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 892,991,795 
 

1,187,610,162 
 

1,184,489,339 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (185,657,054)   (245,916,503)   97,923,390 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 707,334,741   941,693,659   1,282,412,729 

       



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 3 หน้า 132 

(หน่วย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

 
พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   พ.ศ. 2556 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 
     

รายการที่จะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
     

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
     

กําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 12,859,905 
 

240,733,492 
 

(167,876,846) 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงิน 
     

     จากการดาํเนินงานในตา่งประเทศ 28,964,409 
 

7,337,610 
 

- 

ขาดทนุจากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ 
     

     สาํหรับการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด (25,306,951) 
 

(149,627,279) 
 

- 

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีจะถกูจดัประเภท 
     

   รายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 2,489,409   (18,221,243)   33,575,369 

รวมรายการที่จะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป           

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 19,006,772   80,222,580   (134,301,477) 

รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ 
     

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
     

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ (125,210,829) 
 

(24,262,109) 
 

(35,525,049) 

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก      

จากงาน (102,130,316) 
 

(66,293,589) 
 

(26,042,194) 

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภท 
     

   รายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 45,468,228   18,111,140   12,313,449 

รวมรายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้า 
     

   ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (181,872,917)   (72,444,558)   (49,253,794) 

      รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น (162,866,145)   7,778,022   (183,555,271) 

      กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 544,468,596   949,471,681   1,098,857,458 

      



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 3 หน้า 133 

(หน่วย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 707,334,741 941,693,659 1,282,412,729

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - -

707,334,741 941,693,659 1,282,412,729

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 544,468,596 949,471,681 1,098,857,458

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - -

544,468,596 949,471,681 1,098,857,458

กําไรต่อหุ้นสําหรับกําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.03 0.04 0.06

จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,084,878,025

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.03 0.04 0.06

จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,084,878,025

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
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(หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงินสด 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 892,991,795 1,187,610,162 1,184,489,339

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 470,167,340 494,154,138 488,984,750

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,425,200,000 1,702,567,406 2,367,200,000

   (กลับรายการ)สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล 14,347,673 (90,880,000) -

   ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10,277,930 7,396,892 1,769,440

   สํารองจากการประมาณการหนี้สิน 166,067,925 142,690,798 6,861,348

  ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 248,119 203,691 649,137

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 4,290,484 - 8,983,625

   ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ

      บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - (1,100,714,818)

    (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (322,857,972) (1,457,976,392) 745,928,080

   กําไรจากทรัพย์สินรอการขาย (91,006,865) (15,912,856) (27,627,848)

   (กําไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (571,459) 22,516,398 (23,953,281)

   กําไรจากการขายเงินลงทุน (728,736,343) (453,705,914) (348,446,867)

   กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (11,486,702) (3,477,968) (559,287)

   ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ 9,604,772 - -

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 27,967,972 19,036,757 8,195,290

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 36,576 2,314,144 69,751

   ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วย

      มูลค่ายุติธรรม 458,154,763 1,093,726,426 100,799,433

   ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ (13,077,532,558) (12,511,907,316) (11,194,614,158)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5,139,554,380 5,099,929,817 5,003,858,121

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดําเนินงาน (3,613,282,170) (4,761,713,817) (2,778,127,945)

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (7,776,075,046) 27,044,939,614 (23,365,268,593)

   เงินลงทุนเพื่อค้า 965,186,346 3,548,028,199 (6,898,913,712)

   เงินให้สินเชื่อ (10,448,746,321) (20,462,513,058) (32,429,988,385)

   ทรัพย์สินรอการขาย 754,590,140 172,716,286 185,732,272

   ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 3,486,699,265 - -

   สินทรัพย์อื่น (6,203,974,364) 613,934,470 (2,345,881,728)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
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 (หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (13,603,652,904) 31,833,205,418 16,987,955,452

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,764,050,171 (26,011,095,078) 33,881,789,183

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (23,522,672) (160,576,057) 159,437,957

   เงินกู้ยืมระยะสั้น 9,882,271,652 (14,379,308,526) 11,458,977,283

   ประมาณการหนี้สิน (124,023,003) (106,708,726) (40,913,185)

   หนี้สินอื่น 4,169,679,412 (900,697,858) 1,606,075,332

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (20,770,799,494) (3,569,789,133) (3,579,126,069)

   ดอกเบี้ยรับ 11,290,617,897 10,849,596,102 9,478,055,847

   ดอกเบี้ยจ่าย (5,241,650,019) (5,442,147,607) (4,945,239,603)

   ภาษีจ่ายสุทธิ (82,567,693) - -

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (14,804,399,309) 1,837,659,362 953,690,175

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย (29,765,886,180) (54,106,282,038) (24,915,408,473)

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 27,203,327,558 31,109,002,243 8,892,314,510

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย 510,978,043 26,015,683,807 4,137,000,000

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (4,922,649,754) (12,020,896,051) (3,218,057,523)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 6,666,336,490 3,972,000,340 8,984,528,846

เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - - (550,000,000)

เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้ 20,702,034 48,205,321 25,369,250

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป - (182,610) -

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 6,927,784 164,902 22,812,416

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป 30,000,000 31,160,601 31,245,000

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 22,540,041 247,704,030

เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (140,749,076) (223,997,232) (185,015,798)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 19,267,618 11,398,972 7,002,743

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (125,449,171) (138,631,410) (37,347,083)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 12,712,220

เงินปันผลรับ 51,830,775 51,222,854 166,554,836

ดอกเบี้ยรับ 1,934,284,359 1,678,336,020 1,408,836,817

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,488,920,480 (3,550,274,240) (4,969,748,209)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
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(หนว่ย: บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (158,136,585) (210,848,780) (105,424,390)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ� - 4,066,540,000 -

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ� - (2,500,000,000) -

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 12,802,546,172 11,405,500,000 5,614,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (4,639,000,000) (10,392,000,000) (1,298,000,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,689,853,654 - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11,695,263,241 2,369,191,220 4,210,575,610

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ 27,590,216 6,503,496 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ (1,592,625,372) 663,079,838 194,517,576

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 3,987,736,777 3,324,656,939 3,130,139,363

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 2,395,111,405 3,987,736,777 3,324,656,939

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่มิใช่เงินสด

   ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน 6,082,109 30,592,954 2,493,469

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,976,206 125,838,175 34,067,000

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 12,859,905 240,733,492 167,876,846

   ตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 385,340,992 100,700,529 25,100,595

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของธนาคาร 2558 2557 2556 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 55.1 53.8 50.7 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 6.9 11.0 15.1 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ (%) 3.1 4.3 6.1 

อตัราดอกเบีย้รับ(1) (%) 6.5 6.9 7.0 

อตัราดอกเบีย้จ่าย(2) (%) 2.7 2.8 3.1 

สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้(3) (%)  3.8 4.1 3.9 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 3.8 3.5 4.1 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (%) 57.8 66.4 58.2 

อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์ (%) 2.7 2.8 2.6 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (%) 0.2 0.4 0.6 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.03 0.03 0.04 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 10.5 11.3 12.0 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ยืม(4) (%) 96.0 90.1 88.6 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LDR)(5)  (%) 90.1 89.2 89.2 

อตัราสว่นเงินฝากตอ่หนีส้นิรวม (%) 61.5 73.3 59.3 

เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (%)  15.5 15.0 14.1 

อัตราส่วนคุณภาพสนิทรัพย์     

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือรวมและดอกเบีย้ค้างรับ (%)    3.3 2.9 2.9 

อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวมและดอกเบีย้ค้างรับ (%) 1.1 0.7 0.4 

อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สนิเช่ือรวม(6) (%) 2.9 3.0 2.3 

อตัราสว่นดอกเบีย้ค้างรับตอ่สนิเช่ือรวมและดอกเบีย้ค้างรับ (%) 0.3 0.2 0.3 

หมายเหต ุ:  งบการเงินปี 2557 และ 2556 ได้มีการปรับปรุงใหมเ่น่ืองจากการนํามาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์

พนกังานมาใช้ 

(1) อตัราดอกเบีย้รับ = รายได้ดอกเบีย้ / (เงินให้สินเช่ือเฉลี่ย+รายการระหวา่งธนาคารที่มีดอกเบีย้เฉลี่ย) 

(2) อตัราดอกเบีย้จา่ย = คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ / (เงินฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+หนีส้ินจา่ยคืนเม่ือทวงถามเฉลี่ย+รายการระหวา่งธนาคารที่มี

ดอกเบีย้เฉลี่ย) 

(3) สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ = อตัราดอกเบีย้รับ-อตัราดอกเบีย้จา่ย 

(4) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ยืม = เงินให้สินเช่ือ / (เงินฝาก+หนีส้ินจา่ยเม่ือทวงถาม+เงินกู้ยืม) 

(5) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LDR) = (เงินให้สินเช่ือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี+เงินให้สินเช่ือซึง่คํา้ประกนัโดยธนาคารอ่ืน+

เงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงิน) / (เงินฝาก+ตัว๋แลกเงิน+หุ้นกู้+ผลิตภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) 

 (6) อตัราสว่นเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สินเช่ือรวม คํานวณตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

สว่นที่ 3 หน้า 138 

สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556  

 (หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
1 มกราคม 

   
พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์ 
     

        เงินสด 2,397,196,928 
 

3,989,621,938 
 

3,328,748,596 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 14,292,801,636 
 

6,522,689,913 
 

33,555,652,005 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 25,581,046,242 
 

10,803,916,302 
 

9,100,647,662 

เงินลงทนุสทุธิ 54,891,019,817 
 

55,253,273,115 
 

53,324,961,980 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ 
  

- 
 

10,523,242 

เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 
     

 
เงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 203,552,832,710 

 
194,610,261,270 

 
175,844,355,534 

 
ดอกเบีย้ค้างรับ 520,569,785   455,304,547   453,532,902 

        รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 204,073,402,495 
 

195,065,565,817 
 

176,297,888,436 

หกั  รายได้รอตดับญัชี (4,945,478,647) 
 

(4,642,328,361) 
 

(4,757,282,848) 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6,730,530,954) 
 

(5,979,008,801) 
 

(5,263,612,956) 

หกั  คา่เผ่ือการปรับมลูคา่จากการปรับโครงสร้างหนี ้ (55,383,987)   (68,351,237)   (33,422,083) 

        รวมเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสทุธิ 192,342,008,907   184,375,877,418   166,243,570,549 

        ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 41,017,884 
 

68,889,332 
 

57,650,960 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 1,194,255,368 
 

1,826,291,636 
 

1,706,018,723 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 2,769,718,388 
 

3,071,759,407 
 

3,349,094,004 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ 378,987,475 
 

361,802,153 
 

343,053,368 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,040,358,204 
 

957,064,866 
 

1,058,985,442 

ลกูหนีบ้รรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย - 
 

3,572,457,936 
 

3,572,457,936 

สนิทรัพย์อ่ืนสทุธิ 9,692,983,893   3,365,142,396   4,020,544,901 

        รวมสินทรัพย์ 304,621,394,742   274,168,786,412   279,671,909,368 
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 (หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน

เงินรับฝาก 170,217,136,926 183,894,650,541 152,132,672,386

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 20,018,416,948 18,304,766,777 44,866,261,855

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 320,768,448 344,291,120 504,867,176

หนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 16,039,533,025 7,693,132,792 5,856,747,052

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 25,682,672,770 10,396,602,437 9,651,786,057

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 33,994,659,909 24,512,208,453 37,706,592,055

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 41,017,884 68,889,332 57,650,960

ประมาณการหนี้สิน 1,641,262,617 1,471,525,306 1,452,563,027

หนี้สินอื่น 9,557,915,819 4,892,161,996 5,653,090,246

รวมหนี้สิน 277,513,384,346 251,578,228,754 257,882,230,814

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,705,170,716

หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013

หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,052,747,804

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 12,387,365,840

หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,712,665,258 3,867,738,430 3,867,738,430

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 720,704,664 887,619,600 884,659,881

ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย

ของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751)

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 365,950,000 341,300,000 272,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร 7,964,078,385 6,994,214,366 6,265,594,981

รวมส่วนของเจ้าของ 27,108,010,396 22,590,557,658 21,789,678,554

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 304,621,394,742 274,168,786,412 279,671,909,368

งบการเงินรวม
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(หน่วย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

รายได้ดอกเบี้ย 14,620,048,451 13,927,429,582 12,376,299,267

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (6,143,023,747) (6,038,723,192) (5,851,629,502)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 8,477,024,704 7,888,706,390 6,524,669,765

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,734,247,566 1,547,716,018 1,397,769,012

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (266,581,243) (208,850,553) (139,518,172)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,467,666,323 1,338,865,465 1,258,250,840

กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,819,384,602 1,804,875,080 714,313,846

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน

   ที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (458,154,763) (1,093,726,426) (100,799,433)

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 551,005,717 329,535,536 421,231,316

ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ

   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - 1,100,714,818

รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ 377,101,198 237,961,382 327,606,151

รวมรายได้จากการดําเนินงาน 12,234,027,781 10,506,217,427 10,245,987,303

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3,753,835,420 3,741,535,210 3,104,603,347

  ค่าตอบแทนกรรมการ 11,080,000 9,260,000 9,096,000

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 1,404,482,827 1,399,493,378 1,336,198,325

  ค่าภาษีอากร 458,627,188 408,517,126 286,465,170

  อื่นๆ 1,499,238,226 1,581,197,029 1,358,077,429

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ 7,127,263,661 7,140,002,743 6,094,440,271

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 3,770,112,827 2,129,643,339 2,743,502,820

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,336,651,293 1,236,571,345 1,408,044,212

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (284,169,352) (247,212,868) 82,664,881

กําไรสุทธิสําหรับปี 1,052,481,941 989,358,477 1,490,709,093

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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(หน่วย: บาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 12,859,905 240,733,492 (167,876,846)

กําไรจากการแปลงค่างบการเงิน

     จากการดําเนินงานในต่างประเทศ 28,964,409 7,337,610 -

ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์

     สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (25,306,951) (149,627,279) -

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภท

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,489,409 (18,221,243) 33,575,369

รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 19,006,772 80,222,580 (134,301,477)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (125,210,829) (24,262,109) (35,525,049)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (107,191,305) (72,316,467) (25,293,170)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 46,480,426 19,315,715 12,163,644

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (185,921,708) (77,262,861) (48,654,575)

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (166,914,936) 2,959,719 (182,956,052)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 885,567,005 992,318,196 1,307,753,041

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม
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(หน่วย  :บาท(  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 1,052,481,941 989,358,477 1,490,709,093

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - -

1,052,481,941 989,358,477 1,490,709,093

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 885,567,005 992,318,196 1,307,753,041

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม - - -

885,567,005 992,318,196 1,307,753,041

กําไรต่อหุ้นสําหรับกําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.05 0.05 0.07

จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,084,878,025

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.05 0.05 0.07

จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,084,878,025

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม
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(หน่วย: บาท) 
งบกระแสเงินสด 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,336,651,293 1,236,571,345 1,408,044,212

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 497,330,736 518,920,584 519,559,724

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,770,112,827 2,129,643,339 2,743,502,819

   (กลับรายการ)สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล 14,347,673 (90,880,000) -

   ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10,277,930 7,396,892 1,769,440

   สํารองจากการประมาณการหนี้สิน 172,221,337 150,899,422 12,616,384

  (กําไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (96,738,212) 69,486,326 57,552,298

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 4,290,484 - 8,983,625

   กําไรจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย - - (104,314,627)

   ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ

      บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - - (1,100,714,818)

    กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (322,857,972) (1,457,976,392) 745,928,080

   ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย 468,815,242 591,065,360 390,527,419

   (กําไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (571,459) 22,516,398 (23,953,281)

   กําไรจากการขายเงินลงทุน (728,736,343) (453,705,914) (348,446,867)

   กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (13,074,954) (3,870,312) (2,026,556)

   ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ 9,604,772 - -

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 27,967,972 19,036,757 8,214,659

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 36,576 2,314,144 69,751

   ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วย

      มูลค่ายุติธรรม 458,154,763 1,093,726,426 100,799,433

   ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ (14,671,879,227) (13,978,652,436) (12,542,854,103)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5,141,242,289 5,110,319,237 5,060,610,547

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดําเนินงาน (3,922,804,273) (5,033,188,824) (3,064,131,861)

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (7,769,716,740) 27,021,999,228 (23,378,446,731)

   เงินลงทุนเพื่อค้า 965,186,346 3,548,028,199 (6,898,913,712)

   เงินให้สินเชื่อ (12,946,534,144) (21,762,185,863) (34,137,352,601)

   ทรัพย์สินรอการขาย 2,065,664,313 1,007,089,896 774,818,519

   ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 3,486,699,265 - -

   สินทรัพย์อื่น (6,180,186,065) 656,115,612 (2,434,808,243)

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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(หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (13,677,513,614) 31,761,978,155 16,999,086,155

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,713,650,171 (26,561,495,078) 33,556,589,183

   หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (23,522,672) (160,576,057) 159,437,957

   เงินกู้ยืมระยะสั้น 9,882,271,652 (14,379,308,526) 11,458,977,283

   ประมาณการหนี้สิน (123,010,806) (107,135,789) (41,130,230)

   หนี้สินอื่น 4,254,220,690 (947,076,805) 1,699,091,037

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (22,275,595,877) (4,955,755,852) (5,306,783,244)

   ดอกเบี้ยรับ 12,884,956,736 12,311,195,461 10,829,931,549

   ดอกเบี้ยจ่าย (5,243,286,425) (5,452,994,418) (5,001,602,921)

   ภาษีจ่ายสุทธิ (158,713,168) (58,026,091) (78,062,755)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (14,792,638,734) 1,844,419,100 443,482,629

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย (29,765,886,180) (54,106,282,038) (24,915,408,473)

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 27,203,327,558 31,109,002,243 8,892,314,510

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย 510,978,043 26,015,683,807 4,137,000,000

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (4,922,649,754) (12,020,896,051) (3,218,057,523)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 6,666,336,490 3,972,000,340 8,984,528,846

เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้ 20,702,034 48,205,321 25,369,250

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป - (182,610) -

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 6,927,784 164,902 22,812,416

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป 30,000,000 31,160,601 31,245,000

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 22,540,041 247,704,030

เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (152,719,262) (232,063,643) (225,058,189)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 21,370,934 11,974,809 10,134,870

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (127,149,554) (140,095,981) (38,945,913)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 12,712,220

เงินปันผลรับ 51,830,775 51,222,854 166,554,836

ดอกเบี้ยรับ 1,934,291,399 1,678,324,931 1,408,836,817

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,477,360,267 (3,559,240,474) (4,458,257,303)

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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(หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินปันผล (158,136,585) (210,848,780) (105,424,390)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ� - 4,066,540,000 -

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ� - (2,500,000,000) -

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 12,802,546,172 11,405,500,000 5,614,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (4,639,000,000) (10,392,000,000) (1,298,000,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,689,853,654 - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 11,695,263,241 2,369,191,220 4,210,575,610

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ 27,590,216 6,503,496 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ (1,592,425,010) 660,873,342 195,800,936

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 3,989,621,938 3,328,748,596 3,132,947,660

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 2,397,196,928 3,989,621,938 3,328,748,596

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที่มิใช่เงินสด

   ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน 6,082,109 30,592,954 2,493,469

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,976,206 125,838,175 34,067,000

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 12,859,905 240,733,492 167,876,846

   ตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 385,340,992 100,700,529 25,100,595

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม

 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของกลุ่มธนาคาร 

 

 2558 2557 2556 

อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์เฉลีย่ (ร้อยละ) 3.3 3.4 3.2 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ (ร้อยละ) 4.4 4.4 7.0 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (ร้อยละ) 0.4 0.4 0.7 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยตอ่รายได้ (ร้อยละ) 58.3 68.0 59.5 

อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (Modified LD Ratio) (ร้อยละ) 91.2 90.1 90.3 

อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สนิเช่ือรวม (ร้อยละ) 3.1 3.3 2.5 

เงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (ร้อยละ) 15.7 15.2 14.2 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (ร้อยละ) 11.0 10.1 10.0 
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14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่าจัดการ 

 

14.1  ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

 ผลการดําเนินงานของกลุม่ธนาคาร สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้จากการดําเนินงานจํานวน 

12.2 พนัล้านบาทเพ่ิมขึน้ 1,727.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพ่ิมขึน้

ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิร้อยละ 7.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิร้อยละ 9.6 และรายได้อ่ืนร้อยละ 79.0 กําไรจาก

การดําเนินงานก่อนหกัหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ร้อยละ 51.7 เป็นจํานวน 5,106.8 ล้านบาท เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานมีการควบคมุท่ีดี ทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้อยละ 0.2  กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้จํานวน 63.1 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.4 เป็นจํานวน 1,052.5 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้อ่ืน

และการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน สทุธิกบัการเพ่ิมขึน้ในสาํรองหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 77.0 เป็นผลเน่ืองมาจาก

สาํรองหนีส้งสยัจะสญูของลกูค้าภาคธุรกิจและนโยบายการตัง้สาํรองอยา่งระมดัระวงั 

อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรัพย์เฉลีย่ (Net Interest Margin – NIM) อยูท่ี่ร้อยละ 3.27 สําหรับปี 2558    

ในขณะท่ีปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 3.37 เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนตํ่า 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินให้สนิเช่ือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี (รวมเงินให้สนิเช่ือซึ่งคํา้ประกนัโดยธนาคารอ่ืน

และเงินให้สินเช่ือแก่สถาบนัการเงิน) ของกลุม่ธนาคารอยู่ท่ี 199.0 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกบัเงินให้

สนิเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้  และผลิตภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) 

จํานวน 218.4 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.2 จากสิน้ปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 211.7 พนัล้านบาท อตัราสว่นสินเช่ือต่อเงิน

ฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุม่ธนาคารเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 91.2 จากร้อยละ 90.1 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 

 

)ก (  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 รายได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้ 

588.3  ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 เป็นผลจากการขยายสินเช่ือ (แต่หากไม่รวมผลจากการไถ่ถอนตราสารหนีด้้อยสิทธิท่ีมี

ลักษณะคล้ายทุนก่อนกําหนดแล้วรายได้ดอกเบีย้สุทธิจะเพ่ิมขึน้จํานวน 687.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.7) รายได้

คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิเพ่ิมขึน้ 128.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 สว่นใหญ่มาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าธรรมเนียมจาก

การให้บริการสินเช่ือและค่าธรรมเนียมจากการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน สําหรับรายได้จากการดําเนินงานอ่ืนเพ่ิมขึน้ 

1,010.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.0 สว่นใหญ่เกิดจากธุรกรรมบริหารเงิน  

 

)ข (  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้สาํหรับปี 2558 มีจํานวนทัง้สิน้ 6,143.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 104.3 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 1.7 มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมขึน้ของเงินนําส่งเข้าสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก/กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน และคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากสญัญารับหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์  
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คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ลดลงจํานวน 12.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 

เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตมุาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนสุทธิกับการเพ่ิมขึน้ของค่าตอบแทน

กรรมการ ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ี อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงานสําหรับปี 2558 อยู่ท่ีร้อยละ 58.3 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 

68.0  เป็นผลจากแผนการบริหารจดัการเพ่ือควบคมุคา่ใช้จ่ายท่ีดีผนวกกบัรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ 

 

)ค (  กาํไรสุทธิ 

 

กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้จํานวน 63.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 เป็นจํานวน 1,052.5 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2557 สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้อ่ืนและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน สทุธิกับการเพ่ิมขึน้ใน

สํารองหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 77.0 เป็นผลเน่ืองมาจากสํารองหนีส้งสยัจะสญูของลกูค้าภาคธุรกิจและนโยบายการตัง้

สาํรองอยา่งระมดัระวงั 

 

(ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 

สาํหรับปี 2558 กลุม่ธนาคารมีผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกบัปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 4.4 

สาเหตหุลกัเกิดจากการเพ่ิมขึน้ในกําไรสทุธิของบริษัทย่อย สทุธิกบัการเพ่ิมขึน้ของทนุท่ีออกและชําระแล้ว ขณะเดียวกัน

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของของธนาคารอยูท่ี่ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 4.3 เน่ืองจากการเพ่ิม

ทนุท่ีออกและชําระแล้วในระหวา่งปี  

 

14.2  ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 

 

สินทรัพย์ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์รวมจํานวน 304.6 พันล้านบาท เพ่ิมขึน้จากวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 จํานวน 30.5 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 14.3 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 7.8 พนัล้านบาท 

หรือร้อยละ 119.1 เป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

สนิทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ จํานวน 25.6 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 14.8 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 136.8 เป็น

ผลจากทําธุรกรรมสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

เงินลงทนุสทุธิจํานวน 54.9 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 362 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 สว่นใหญ่เป็นการลดลงใน

ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทนุเพ่ือค้า สทุธิกบัการเพ่ิมขึน้ในเงินลงทนุเผ่ือขาย  

เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิจํานวน 192.3 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.3 จากปี 2557 ซึ่งการเติบโต

ของสนิเช่ือสว่นใหญ่มาจากการขยายตวัของสนิเช่ือรายยอ่ย   
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ลกูหนีบ้รรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ลดลงจํานวน 3.6 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 100 เน่ืองจากกรมบญัชีกลาง

ชําระยอดคงค้างดงักลา่วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

 

(ก) เงินให้กู้ยืมและการกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชีจํานวน 198.6 พนัล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จํานวน 8.6 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจํานวน 190.0 พนัล้านบาท  

เงินให้สนิเช่ือแบง่เป็นการให้กู้ยืมแก่กลุม่อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั และการสาธารณปูโภค

และบริการ มีสดัส่วนรวมร้อยละ 65.8 ของเงินให้สินเช่ือรวม ทัง้นีม้ีเงินให้กู้ ยืมแก่ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยจํานวน 53.3 

พันล้านบาทซึ่งมีสดัส่วนสูงอยู่ท่ีร้อยละ 26.9  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย์จํานวน 52.4 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 26.4 และการสาธารณปูโภคและบริการจํานวน 24.9 พนัล้านบาท หรือ 

ร้อยละ12.5     สนิเช่ือท่ีมีอตัราการขยายตวัได้แก่ สินเช่ือเพ่ือการเกษตรและเหมืองแร่ สินเช่ือธุรกิจเช่าซือ้และลกูหนีต้าม

สญัญาเช่าทางการเงิน สนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั สนิเช่ือการสาธารณปูโภคและบริการ สินเช่ือบคุคล และอ่ืนๆ ซึ่งเติบโตร้อย

ละ 79.9 ร้อยละ 9.9 ร้อยละ 9.7 ร้อยละ 6.7 ร้อยละ 6.3 และร้อยละ 6.0 ตามลาํดบั เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2557  

 

เงนิให้สินเช่ือจาํแนกกตามประเภทธุรกิจ 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % ล้านบาท สัดส่วน % 

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,052 3.0 3,365 1.8 2,687 79.9 

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 52,411 26.4 54,804 28.9 (2,393) (4.4) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 15,800 8.0 17,103 9.0 (1,303) (7.6) 

การสาธารณปูโภคและบริการ 24,918 12.5 23,345 12.3 1,573 6.7 

สินเช่ือส่วนบคุคล 11,180 5.6 10,517 5.5 663 6.3 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 53,337 26.9 48,603 25.6 4,734 9.7 

สินเช่ือธุรกิจเช่าซือ้และลกูหนี ้

     ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 20,962 10.6 19,075 10.0 1,887 9.9 

อ่ืน ๆ 13,946 7.0 13,156 6.9 790 6.0 

รวมเงนิให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 198,606 100.0 189,968 100.0 8,638 4.5 

 

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปลอ่ยเงินให้กู้ยืมในภาคธุรกิจต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการกระจุกตวัในภาคธุรกิจ

ใดธุรกิจหนึง่ โดยจะครอบคลมุทัง้กลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็และรายยอ่ย  
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(ข)  การจดัชัน้สนิทรัพย์ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเช่ือท่ีให้แก่สถาบัน

การเงิน)ของกลุ่มธนาคารอยู่ท่ี 199.1 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 โดยจดัชัน้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สินเช่ือจดัชัน้ปกติ 176.6 พนัล้าน

บาท  สนิเช่ือจดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ 16.1 พนัล้านบาท และสนิเช่ือด้อยคณุภาพจดัชัน้ตํา่กวา่มาตรฐาน จดัชัน้สงสยั และ                         

จดัชัน้สงสยัจะสญูมีจํานวน 2.0 พนัล้านบาท 2.0 พนัล้านบาท และ 2.4 พนัล้านบาท ตามลาํดบั 

อตัราส่วนเงินสํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อยู่ท่ีร้อยละ 

106.5 เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2557 ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 95.2 ตามนโยบายการตัง้สาํรองอยา่งระมดัระวงั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

เงินสาํรองของธนาคารและบริษัทยอ่ยอยูท่ี่จํานวน 6.7 พนัล้านบาท ซึง่เป็นสาํรองสว่นเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยจํานวน 2.6 พนัล้านบาท 

 

(ค) สนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ 

 

สนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยูท่ี่ 6.4 พนัล้านบาท อตัราสว่นสนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่เงินให้สนิเช่ือ

ทัง้สิน้ (NPL ratio) อยูท่ี่ร้อยละ 3.1 ลดลงเมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 3.3 มีสาเหตหุลกัจากการ

ขายสินเช่ือด้อยคณุภาพในไตรมาส 4/2558 ประกอบกับธนาคารมีมาตรการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

และการแก้ปัญหาสินเช่ือด้อยคุณภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับปรุงแนวทางในการเรียกเก็บหนีจ้ากสินเช่ือด้อย

คณุภาพท่ีมีอยู ่

 

(ง) การรับรู้รายได้ 

 

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี ้สําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระ

ดอกเบีย้เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัท่ีครบกําหนดชําระหรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการชําระหนี ้โดยจะใช้เกณฑ์การ

รับชําระเงินแทน และธนาคารยงัได้บนัทกึยกเลกิรายได้สาํหรับดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมท่ีค้างชําระดงักลา่วท่ีธนาคารบนัทกึ

บญัชีเป็นรายได้แล้วออกจากบญัชีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตาม

เกณฑ์คงค้างได้ใหมเ่มื่อลกูหนีไ้ด้ชําระเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีค้างชําระครบถ้วนแล้ว 

ธนาคารรับรู้รายได้สาํหรับลกูหนีภ้ายหลงัการปรับโครงสร้างหนีใ้หมต่ามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกบัเงินให้สนิเช่ือท่ี

กลา่วข้างต้น ยกเว้นหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนีท่ี้อยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้าง

หนีใ้หม ่ซึง่จะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลกูหนีจ้ะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนีต้ิดต่อกนัไม่น้อยกว่า

สามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 

 

 

 

 

หนีส้ิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ธนาคารมีหนีส้ินรวมจํานวน 277.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 จํานวน 25.9 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เงินรับฝากจํานวน 170.2 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 13.7 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 สว่นใหญ่เกิดจากการ

ลดลงของเงินฝากประจํา 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนีส้ิน)จํานวน 20.0 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 1.7 พนัล้านบาท หรือ

ร้อยละ 9.4 ซึง่เป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

หนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมจํานวน 16.0 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 8.3 พนัล้าน

บาท หรือร้อยละ 108.5 สว่นใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้และตัว๋แลกเงินท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจํานวน 25.7 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 15.3 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 

147.0         การเพ่ิมขึน้ดงักลา่วเป็นผลจากธุรกรรมสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมมีจํานวน 34.0 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 9.5 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 38.7 

สว่นใหญ่เป็นผลจากการออกหุ้นกู้ ระยะสัน้ และตัว๋แลกเงินในระหวา่งปี  

 

ส่วนของเจ้าของ 

 

ส่วนของเจ้าของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 26.3 พันล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จํานวน 4.2 

พนัล้านบาท หรือร้อยละ 18.9 เน่ืองจากธนาคารได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2558 

ทําให้ทุนท่ีออกและชําระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้จํานวน 3.7 พนัล้านบาท   นอกจากนีค้ณะกรรมการ

ธนาคารได้มมีติอนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของธนาคารจํานวน 35.4 ล้านบาทจากกําไรสทุธิรวม 707.3 ล้านบาทเป็น

สํารองตามกฎหมาย และส่วนท่ีเหลือโอนไปเป็นกําไรสทุธิคงเหลือหลงัจดัสรรยกไปงวดหน้า ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการ

ธนาคารในการจัดสรรกําไรสทุธิดงักลา่วข้างต้นนัน้ เพ่ือเสริมสร้างระดบัเงินกองทนุให้เพียงพอท่ีจะรองรับแผนการขยาย

ธุรกิจของธนาคารในระยะตอ่ไป 

 

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัทัง้สิน้ 2,326.3 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ 774.3 

พนัล้านบาท (ร้อยละ 49.9) จากจํานวน 1,552.0 พนัล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 การเพ่ิมขึน้ของภาระผกูพนัสว่นใหญ่เป็นผล

จากการเพ่ิมขึน้ของตราสารอนพุนัธ์ ตามท่ีได้แสดงในตารางด้านลา่ง 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 
31 ธันวาคม 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

การรับอาวัลตั๋วเงนิและการคํา้ประกันการกู้ยมืเงนิ 54 101 (46.5) 

ภาระตามตั๋วแลกเงนิค่าสนิค้าเข้าที่ยงัไม่ครบกาํหนด 282 605 (53.4) 

เล็ตเตอร์ออฟเครดติ 1,224 1,679 (27.1) 

ภาระผูกพันอื่น: 2,324,703 1,549,577 50.0 
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รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 
31 ธันวาคม 

2558 

31 ธันวาคม 

2557 

เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

  ตราสารอนพุนัธ์ 2,288,552 1,517,454 50.8 

  วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 17,678 16,961 4.2 

  เงินลงทนุ 9,447 6,766 39.6 

  อ่ืนๆ   9,026 8,396 7.5 

รวม   2,326,263 1,551,962 49.9 

 

สภาพคล่อง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ธนาคารมีจํานวน 

2.4 พนัล้านบาท ลดลงสทุธิ 1.6 พนัล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงมีดงันี ้

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานในปี 2558 มีจํานวน 14.8 พนัล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการ

ดําเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 3.9 พนัล้านบาท ซึ่งในจํานวนนีร้วมกําไรสทุธิ

ก่อนภาษีเงินได้ 1.3 พนัล้านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสทุธิท่ีไมใ่ช่เงินสด ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของ ดอกเบีย้

รับและเงินปันผลรับ และหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู สําหรับสินทรัพย์ดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 20.4 พนัล้านบาท สว่นใหญ่เกิด

จาก การเพ่ิมขึน้ขอเงินให้สนิเช่ือและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน(สนิทรัพย์) นอกจากนี ้หนีส้นิดําเนินงานเพ่ิมขึน้

จํานวน 2.0 พนัล้านบาท เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนีส้นิอ่ืน 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุมจํีานวน 1.5 พนัล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดรับสทุธิจากตราสารหนี ้

ท่ีถือจนครบกําหนด และดอกเบีย้รับ 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 11.7 พนัล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากกลุม่ธนาคารมีเงินสดรับ

สทุธิจากตัว๋แลกเงินและหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง และเงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ  

 

ความสัมพนัธ์ของแหล่งที่มาของเงนิทุนกบัแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

 

ธนาคารมีแหลง่ท่ีมาของเงินทนุจากเงินฝากและเงินกู้ยืม ในขณะท่ีแหลง่ใช้ไปของเงินทนุเป็นเงินให้สินเช่ือ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สนิเช่ือ แบง่ตามระยะเวลาได้ดงันี ้         

      (หน่วย: พนัลา้นบาท) 

ระยะเวลา เงนิให้สินเชื่อ* % เงนิฝาก* % เงนิกู้ยมื* % 

ทวงถาม 17.0 8.2 88.1 48.1 3.3 5.9 

ไมเ่กิน 1 ปี  58.9 28.5 93.1 50.9 28.2 50.0 

เกิน 1 ปี  130.9 63.3 1.8 1.0 24.9 44.1 

รวม 206.8 100.0 183.0 100.0 56.4 100.0 

(* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 

ธนาคารมีแหลง่ท่ีมาของเงินทนุในรูปของเงินฝาก โดยแบง่ประเภทดงันี ้

  (หน่วย: พนัลา้นบาท) 
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ประเภทเงินฝาก 

2558* 2557* 2556* 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กระแสรายวนั 3.1 1.7 2.8 1.5 2.4 1.5 

ออมทรัพย์ 85.0 46.4 58.9 30.3 49.2 31.6 

ประจํา 94.9 51.9 132.5 68.2 104.1 66.9 

รวม 183.0 100.0 194.2 100.0 155.7 100.0 

     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 

อันดับความน่าเชื่อถอื 

 

อนัดบัความนา่เช่ือถือของธนาคารซึง่จดัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ มีรายละเอียดดงันี ้

 

Fitch Ratings 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาว AA- (tha) 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต มีเสถียรภาพ 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะสัน้ F1+ (tha) 

อนัดบัเครดติในประเทศของหุ้นกู้ระยะสัน้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั F1+ (tha) 

อนัดบัเครดติหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ (Lower Tier2) A+(tha) 

  

Moody’s Investors Service 13 ตลุาคม  2558 

Outlook Stable 

Bank deposits Baa2/P-2 

Baseline credit assessment ba2 

Adjusted baseline credit assessment baa2 

Counterparty risk assessment Baa1(cr)/P-2(cr) 

Issuer rating Baa2 

ST issuer rating P-2 

  

RAM Ratings สงิหาคม 2558 

อนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัการเงิน AA2/มีสถียรภาพ/P1 

ตราสารหนีด้้อยสทิธิท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 AA3/มีเสถียรภาพ 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

การดาํรงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สงูกว่าหนีส้ินโดยเป็นสว่นของเจ้าของเป็นจํานวน 26.3 พนัล้าน

บาท ธนาคารมีเงินกองทนุ 35.4 พนัล้านบาทและเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (BIS Ratio) ร้อยละ 15.5 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ี

ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด ในสว่นของอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยงสําหรับกลุม่ธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 15.7 

โดยมีเงินกองทนุ 35.5 พนัล้านบาท 

 

การดาํรงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 

 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดเกณฑ์ในการดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งของธนาคารพาณิชย์ไม่ตํ่ากว่า ร้อย

ละ 6 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมตา่งประเทศระยะเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 60.4 พนัล้านบาท อตัราสว่นสินเช่ือต่อเงิน

ฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 91.2 อตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งต่อสินทรัพย์รวม

เทา่กบัร้อยละ 19.9 อตัราสว่นสินทรัพย์สภาพคลอ่งตอ่เงินฝากรวมเท่ากบัร้อยละ 35.4 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

กําหนด 

 

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้ สอบบัญชีภายนอก เพ่ือการ

แต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

เพ่ือพิจารณาเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี รายช่ือของผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีจะนําเสนอต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ค่าสอบบัญชี 

 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุม่ธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี ้

 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 

กลุม่ธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีจํานวนรวม 10.9 ล้านบาท โดยมีคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คา่

เดินทางและคา่ถ่ายเอกสาร  
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(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) 

 

กลุม่ธนาคารไมไ่ด้รับบริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั และไมไ่ด้รับบริการอ่ืนจากบคุคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสาํคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทัง้นี ้

บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้

การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายฐาภพ คลีส่วุรรณ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารหน้าใดไม่มีลายมือ

ช่ือของ นายฐาภพ คลี่สวุรรณ กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมูลแล้วดงักลา่ว

ข้างต้น 

   

ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิตย์   กรรมการ - นายจิตรพงษ์ กวา้งสขุสถิตย์ - 

2. นายสภุคั   ศิวะรักษ์   กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - นายสภุคั ศิวะรกัษ์ - 

 

 

 ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ นายฐาภพ คลีส่วุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ - นายฐาภพ คลีส่วุรรณ - 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

(ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2559) 
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1.  ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็ 

 อาย ุ64 ปี 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการและประธานสํารอง คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2551 

-   Fellow of the Institute of Chartered 

 Accountants in England and Wales 

-   Member of the Malaysian Institute of 

 Accountants 

ประวัตกิารอบรม 

-   International Advisory Panel (17 มกราคม 

2558) 

-   World Capital Markets Symposium 2015 (3-4 

กนัยายน 2558) 

-   CIMB Annual Management Summit (20-21 

พฤศจิกายน 2558) 

 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2539-ปัจจบุนั 

2548-ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

ก.ค. 2558-

ปัจจบุนั 

ส.ค. 2558-

ปัจจบุนั 

พ.ย. 2558-

ปัจจบุนั 

Director 

Chairman 

Director 

Chairman / Director 

 

Trustee 

 

Chairman / Director 

RC Capital Sdn Bhd 

Tanjong PLC. 

Yu Cai Foundation 

CIMB Investment Bank Bhd 

 

CIMB Foundation 

 

CIMB - Principal Asset Management Bhd. 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2549-ก.พ. 

2558 

2549-ก.พ. 

2558 

2548-2557 

2542-2549 

2536-2542 

Non-Executive Director 

 

Adviser 

 

Director 

Executive Director 

Chief Executive Officer 

CIMB Group Holdings Berhad 

 

CIMB Investment Bank Berhad 

 

CIMB Securities International Pte Ltd. 

CIMB Investment Bank Berhad 

CIMB Investment Bank Berhad 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2. นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ 

 อาย ุ69 ปี 

  รองประธานกรรมการ 

  กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 24 กนัยายน 2552 

-  ปริญญาโท (การบญัชี)  

    Virginia Polytechnic 

  and State University, U.S.A. 

-  ปริญญาตรี (การบญัชี) 

    Virginia Polytechnic 

   and State University, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรม  

-  Audit Committee Program (ACP)  

 รุ่นท่ี 30/2553 (ปี 2553) 

-  Director Certification Program (DCP) 

   (ปี 2550) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริษัท  

บมจ.เจเอเอส แอสเซท็ 

บมจ. เวิลด์คอร์ปอเรชัน่ 

บมจ. ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

การถือหุ้นในธนาคาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

2557 - 2558 

 

2555 - 2557 

2549 - 2557 

2550 - 2552 

2549 - 2551 

 

ส.ค. 2549 - 

ต.ค. 2549 

2548 - 2551 

 

2546 - 2550 

2546 - 2549 

 

2541 - 2549 

รองประธานกรรมการ/ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  

ท่ีปรึกษาคณะบริหาร  

กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการในคณะกรรมการ ,ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ  

 

กรรมการในคณะอนกุรรมการกลัน่กรอง

มาตรฐานการสอบบญัชี  

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 

 

บจ. สแกนอินเตอร์  

บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิง่ (ประเทศไทย) 

บลจ. ทหารไทย  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

ราชกรีฑาสโมสร 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส  
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3. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สคิ 

 อาย ุ55 ปี 

     กรรมการอิสระ 

 กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนสรรหา 

และการกํากบัดแูลกิจการ 

  กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee 

      วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 25 เมษายน 2550 

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

ประวัตกิารอบรม 

- 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 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ PTT Global Chemical PCL 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ม.ค. 2559 - 

ปัจจบุนั 

ม.ค. 2559 - 

ปัจจบุนั 

ม.ค. 2559 - 

ปัจจบุนั 

ก.พ. 2558 -

ปัจจบุนั 

ก.ย. 2557 - 

ปัจจบุนั 

2553 - ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

TPG Star SF Pte Ltd  

 

TPG Growth SF Pte Ltd  

 

TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd 

 

TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd. 

 

TE Asia  Healthcare Partners Pte Ltd. 

 

CIMB Group Holdings Berhad 

 

Asia Capital Advisory PTE Ltd 

Lien Centre for Social Innovation Singapore 

Management University 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 Senior Adviser/Consultant  TPG Capital Asia 
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4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 

  อาย ุ66 ปี 

 กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 20 มกราคม 2552 

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

Malaya 

ประวัตกิารอบรม 

- World Capital Markets Symposium, Malaysia 

(กนัยายน 2558) 

- Affin Hwang Asset Management Investment 

Forum 2015, Malaysia (มิถนุายน 2558) 

- IDFR (Institute of Diplomacy and Foreign 

Relations) Lecture Series 3/2015 themed 

“China’s One Belt, One Road Initiative: 

Strategic Implications, Regional Responses”, 

Malaysia (มิถนุายน 2558) 

- ASEAN Game Changer Forum, Singapore 

(กนัยายน 2557) 

- CIMB Group on the 6th Regional Compliance, 

Audit & Risk (CAR) Summit, Malaysia 

(มิถนุายน 2557) 

- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR), Malaysia 

(มิถนุายน 2557) 

- June 2013: CIMB Group on 5th Regional 

Compliance, Audit & Risk (CAR) Conference, 

Indonesia (มิถนุายน 2556) 

- 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) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ส.ค. 2558-

ปัจจบุนั 

ก.ย. 2553 – 

ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2553 - 

ปัจจบุนั 

Director 

 

Chairman of CIMB Cambodia, Chairman 

of Risk Committee, Member of Audit 

Committee  

Independent Director, Chairman of 

Remuneration Committee, Member of 

Audit Committee, Member of Nomination 

Committee 

CIMB Bank PCL, Vietnam 

 

CIMB Bank PCL, Cambodia 

 

 

Dragon Group International Limited (DGI), Singapore 

 

 

 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ม.ค. 2554 - 

ม.ค. 2557 

 

2548 - 2551 

Board  Member, 

Chairman of  Audit Committee, 

Member of  Investment Committee 

Ambassador of Malaysia    

Universiti Putra Malaysia (UPM) 

 

 

The Kingdom of Thailand 
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- Non-Executive Director  Development Series  

(สงิหาคม 2552)   
- “Corporate Governance” by 

PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (สงิหาคม 

2552) 

5.   นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 

   อาย ุ66 ปี 

   กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 

 กรรมการ และประธานสํารอง คณะกรรมการ Board 

Risk Committee 

         

- Doctor of Engineering Industrial, Lamar 

 University, U.S.A. 

- M.Eng (Industrial Engineering), Lamar 

 University, U.S.A. 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

- Stanford Executive Program, Stanford   

 University, U.S.A. (ปี 2536) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

 เอกชน รุ่นท่ี 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลยัป้องกนั

 ราชอาณาจกัร   

- หลกัสตูร DCP  42/2004, FND 9/004, RCC 

 10/2010 และ NCGC สมาคมสง่เสริมสถาบนั

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจ.เอิร์ทกรีน 

บจ. บ้านหม่ี กรีน 

บจ. พนม กรีน 

บจ. ระยอง กรีน 

บจก.แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิง่ เทคโนโลยี 

บจก.กรีน เอนเนอร์ย่ี โฮลดิง้ 

บจก.กรีน เอ็นเนอย่ี เอเชีย กรุ๊ป 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 

2552-2557 

2551-2552 

 

2546-2550 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารกลุม่ธุรกิจ

ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจสํารวจ

ผลติและก๊าซธรรมชาต ิ 

 

 

 

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บมจ. ปตท. 

 

บมจ. ปตท. 
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6. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น 

 อาย ุ37 ปี 

 กรรมการ 

 กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 6 พฤษภาคม  2557 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

 Massachusetts Institute of Technology,    

สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต การบญัชีและ

การเงิน  

Macquarie University ซดินีย์ ออสเตรเลีย  

- ประกาศนียบตัร 7th Form Bursary 

(เศรษฐศาสตร์ สถิต ิภาษาองักฤษ ประวตัศิาสตร์), 

Aranui High School, Christchurch นิวซีแลนด์ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548-ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

Director 

 

Director  

Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. (Non-

Independent, Non-Executive Director) 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

เม.ย. 2551- 

ต.ค. 2552 

มี.ค. 2549 - 

เม.ย. 2551 

ต.ค. 2548 - 

มี.ค. 2549 

ธ.ค. 2546 - 

ก.พ. 2548 

เม.ย. 2554 - 

ธ.ค. 2546 

Principal 

 

Senior Vice President, Office of the 

Chairman/CEO 

Vice President 

 

Associate 

 

Senior Analyst 

 

Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore 

 

Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta, 

Indonesia 

Credit Cards Group Head 

 

Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia 

 

FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur, 

Malaysia 
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7. ดาโต๊ะ ลี คอ็ก ควอน 

 อาย ุ50 ปี 

 กรรมการ 

 ประธาน คณะกรรมการ Board Risk Committee 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 24 ธนัวาคม  2558 

- Joint Honors (First Class), Bachelor of 

Business Administration & Economics, Simon 

Fraser University 

- Master of Business Administration, Simon 

Fraser University of Canada 

ประวัตกิารอบรม 

- Mandatory Accreditation Program for 

Directors of Public Listed Company (2015) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั Director CIMB Group Holdings Berhad 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

Director 

Director 

Adviser 

President 

CIMB Bank Berhad 

Cagamas Holdings Berhad 

Securities Commission Malaysia 

Financial Markets Association of Malaysia 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555-2558 

 

 

2551-2555 

2549-2551 

2540-2549 

 

2539-2540 

Group Deputy CEO & Head of Treasury, 

Corporate Banking & Transaction 

Banking 

Group Deputy CEO & Treasurer 

Group Treasurer 

General Manager of Treasury & Debt 

Capital Markets 

Head of Risk Management 

CIMB Group Holding Berhad 

 

 

CIMB Group Holding Berhad 

CIMB Group Holding Berhad 

CIMB Investment Bank 

 

CIMB Investment Bank 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

8.  นายสภุคั ศวิะรักษ์ 

 อาย ุ59 ปี 

 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั)  

 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 ประธานคณะกรรมการจดัการ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านเครดติ 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือระดบั 2 

-   ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)   

   University of Pennsylvania, U.S.A. 

-  ปริญญาโท (ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ)   

   Tufts University, Massachusetts, U.S.A. 

-  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี  

   ภาษาองักฤษ) Georgetown University, 

 U.S.A. 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557-ปัจจบุนั 

 

 

2556-ปัจจบุนั 

กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และ

อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม  

ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 164 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย 

 ประธานคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ 

 ประะธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning 

Committee 

 ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee 

Thailand 

 ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ

ตดิตอ่ส่ือสาร 

 ประธานคณะกรรมการโครงการ Community Link 

“คอมมิวนิตี ้ลงิค์” 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกผลติภณัฑ์

ของธนาคาร 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 17 มีนาคม 2552   

ประวัตกิารอบรม 

-  Financial Institutions Governance 

  Program (FGP), Class 3/2554 (2554) 

-  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร   

 วตท. รุ่นท่ี 10 (มี.ค.-ก.ค. 2553) 

-  วิทยาป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 

 2550 (2550) 

-  Directors Certification Program 

 (DCP) (2549) 

-    Directors  Accreditation Program 

 (DAP) (2548) 

-   หลกัสตูรผู้บริหารธนาคารและสถาบนั  

  การเงิน (FINEX IV) (2536) 

 

 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2554 - 2556 

 

 

2551 - 2552 

2551 - 2552 

2546 - 2551 

กรรมการ อนกุรรมการตรวจสอบ และ

อนกุรรมการสรรหาและพฒันาบริษัท 

จดทะเบียน   

กรรมการ  

ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร  

 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 

บลจ. ทหารไทย 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 

 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

9. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี 

 อาย ุ65 ปี 

      ท่ีปรึกษาธรุกรรมชาริอะฮ์ 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 1 สงิหาคม 2554 

-  ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรเสริมสร้าง

 สงัคมสนัตสิขุ สถาบนัพระปกเกล้า 

-   Ph.D.,  Al-Fiqh (First Class Hons), Islamic   

    University of Madinah, Saudi Arabia  

- M.A., Al-Fiqh (Excellence), Islamic   

    University of Madinah, Saudi Arabia 

- B.A., Sharia (Hons), Islamic University of 

 Madinah, Saudi   Arabia 

- B.A., (Dawah and Usul al- din), Islamic    

    University of Madinah, Saudi Arabia 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2557-ปัจจบุนั 

2550 - ปัจจบุนั 

ประธาน 

กรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทยและ

ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล 

มลูนิธิเพ่ือเดก็กําพร้า 

คณะกรรมการอิสลามแหง่ประเทศไทย จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553 - 2554 ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ผู้แทนฮจัย์ไทย  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 165 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2551 - 2553 

 

2550 - 2554 

 

2549 - 2553 

 

2545-2553 

 

หวัหน้าคณะกรรมการ  

 

Associate Professor of Islamic Law  

 

หวัหน้าภาควิชาอิสลามศกึษา 

 

กรรมการ 

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 

10. ดร. มะรอนิง สาแลมงิ  

 อาย ุ50 ปี 

 ท่ีปรึกษาธรุกรรมชาริอะฮ์ 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 1 สงิหาคม 2554 

-  Ph.D. (Principles of   Islamic Jurisprudence), 

 Islamic University of Medina, Saudi Arabia 

-  M.A. (Principles of Islamic Jurisprudence), 

 Islamic University of Medina, Saudi Arabia 

-  B.A. (Islamic Law), Islamic University of  

   Medina, Saudi Arabia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2558 - ปัจจบุนั 
2556 -2557  
2555 -2557 

 

2554 - ปัจจบุนั 

2553 - ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจบุนั 

 

2549 - ปัจจบุนั 

 

2548 –ปัจจบุนั 

 

2558–ปัจจบุนั 

 

2559–ปัจจบุนั 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

รองเลขาธิการ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา Shariah  

คณะท่ีปรึกษาและคณะทํางาน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญา

เอก   

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท   

 

อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม  
 

ท่ีปรึกษาผู้ อํานวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 

 

คณะกรรมการพฒันากิจการฮจัย์ พ.ศ. 2559 

ทา่นจฬุาราชมนตรี 

ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

คณะกรรมการสง่เสริมกิจกการฮจัญ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตาม

คําสัง่แตง่ตัง้ของศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

สหกรณ์บีนา จํากดั 

ทา่นจฬุาราชมนตรี 

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา

เขตปัตตานี   

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา

เขตปัตตานี   

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี   

วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 166 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2552 - 2557 

 

2553 - 2554 

 

2552 - 2553 

 

2551-2553 

 

25 - 2550 54 

 

2554 - 2556 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรปรัชญาดษุฎี

บณัฑิต  

คณะกรรมการ  

 

คณะทํางานศกึษารูปแบบและวิธีการ

ดําเนินงาน (Model)  

คณะทํางานพฒันาการใช้กฎหมายอิสลามใน

พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

คณะกรรมการสนบัสนนุการดําเนินกิจการ

กองทนุซะกาต   

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 

โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุสถาบนัการเงินชมุชนใน

ระบบอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้   

สถาบนัการเงินชมุชนในระบบอิสลาม 

 

ตามคําสัง่คณะอนกุรรมการนโยบายและประสานงาน

กระบวนการยตุธิรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ตามคําสัง่สํานกันายกรัฐมนตรี 

 

ในคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 
11. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ 

  อาย ุ65 ปี 

 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

        รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 1 มกราคม 2558  

-  ปริญญาโท  (เศรษฐศาสตร์)  State      

    University of New York at  Binghamton,     

    U.S.A. 

-  ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)Central       

    Missouri State University U.S.A. 

 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจบุนั 

ธ.ค. 2557 -  

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

บจ. เซน็เตอร์ ออโต้ ลีส 

บบส. สาทร  การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548 - 2553 

ก.พ. 2557- 

เม.ย 2558 

 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

บจ. เวิลด์ลีส 

บจ. ซีที คอลล์ 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

12. นางปนทุ ณ เชียงใหม ่

 อาย ุ59 ปี 

  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

        สายบริหารความเส่ียง 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 

-   Master of Science Business (Marketing)  

   University of Wisconsin-Madison 

-  Master of Business Administration 

 (Finance & Management)  

University of Wisconsin-Madison 

-   ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต (จิตวิทยา

 การศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

ประวัตกิารอบรม 

- Financial Institutions Governance Program 

(FGP) Class 3/2554 

- Senior Credit Workshop by OMEGA, (สงิหาคม 

2556, สงิหาคม 2558) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

13. นายพรชยั ปัทมินทร 

 อาย ุ43 ปี 

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

       สายธุรกิจขนาดใหญ่ 

   วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 

- ปริญญาตรี (สาขาบญัชี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

- AFS Scholarship Student Exchange Program  

ประวัตกิารอบรม                                                

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

73/2551  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กย. 2554-ส.ค. 

2556 

ตค. 2551-ส.ค. 

2554 

มีค. 2550-ก.ย. 

2551 

 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทีมธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ 2  

 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสถาบนัธนกิจ  

 

กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. ธนาคารธนชาต 

 

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

 

บจ.หลกัทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

14. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์   

 อาย ุ 49 ปี 

      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   

        สายธุรกิจรายย่อย 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 11 กนัยายน 2555 

-  MBA  

     สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 

 แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม  

  - Director Certification Program (2548) 

-   Advanced Management Program, Oxford  

University 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ  

      ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 1 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บล.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553 - 2555 

2550 - 2553 

2545 - 2550 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ  

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายผลติภณัฑ์เงินฝากและการลงทนุ  

กรรมการผู้ อํานวยการ  

บมจ. ธนาคาร ยโูอบี 

บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์  

บลจ. ไทยพาณิชย์  

15.   นายสธีุร์  โล้วโสภณกลุ  

 อาย ุ 55 ปี        

 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่   

        สายบริหารเงิน 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 1 เมษายน 2554  

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

       สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์  

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวัตกิารอบรม 

-     วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

-   Market Risk for Treasury Products,   

 New York  institute of Finance (Financial Times)  

-   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  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4 มี.ค. 2554 - 

ปัจจบุนั 

23 เม.ย. 2556 

- ปัจจบุนั 

กรรมการ  

 

กรรมการ 

บจ. หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี 

 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
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ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

16. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว 

  อาย ุ43 ปี 

  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

     และรักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายการเงิน 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 

  

- Bachelor in Economics  

      Macquarie University, Australia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551-ปัจจบุนั  Director, Group Finance CIMB Bank 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2548-2551 

2543-2548 

2535-2543 

Accounting Department 

Manager 

Manager 

Bangkok Bank PCL. 

PwC/IBM 

Deloitte 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

17. นายณรงค์ เลศิลกัขณาวงศ์  

      อาย ุ57 ปี  

      ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านการตลาดและบริหาร   

      ผลติภณัฑ์ธุรกิจตา่งประเทศ  

     และรักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

     วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 

- Business Administration, Bangkok Commercial 

Campus 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2542-2557 ผู้ อํานวยการฝ่ายตา่งประเทศ Sumitomo Mitsui Banking Corp  
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18. นางสริิพร  อําพนัวงษ์   

      อาย ุ59 ปี   

      ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านปฏิบตักิาร และ      

     รักษาการผู้บริหารสงูสดุ สายสารสนเทศและปฏิบตักิาร   

     วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 

- Master of Arts, IOWA States University 

- รัฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       
            

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

    2556 – ปัจจบุนั 

  2554 – 2556 

 

  2551 – 2554 

    ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ด้านปฏิบตักิาร 

  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปฏิบตักิารบตัร 

    เครดติ และตดิตามทวงหนีบ้ตัรเครดติ   

    ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายปฏิบตักิาร 

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั    )มหาชน(  

บริษัท อยธุยา แคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากดั     

                   

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร 

 อาย ุ43 ปี 

      ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

- MBA, Business Management  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- B.B.A, MIS/Finance  

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 

- CPP/Potential, MBTI Certification Programme 

(2556) 

- CPP/Potential, MBTI Type and Coaching (2556) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555 -2557 

 2554 

2548-2554 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

บมจ. เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต 

ธนาคาร เอชเอสบีซี 

ธนาคาร เอชเอสบีซี 
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20. นายประภาส  ทองสขุ 

 อาย ุ52 ปี 

    ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่   

        ด้านส่ือสารองค์กร 

 วนัทีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 เมษายน 2553 

-  MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

-  ปริญญาตรี (ครุศาสตร์บณัฑิต)  

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2547 - 2553 ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารส่ือสารการตลาด  บมจ. บตัรกรุงไทย 

21.  นายตนั คีท จิน  

 อาย ุ41 ปี 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

       ด้านกลยทุธ์ 

 วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 

- MBA (Merit)  

University of Bath, United Kingdom, 2003 

- Bachelor of Engineering (1st Class Honours) 

University College London, United Kingdom, 

1997 

ประวัตกิารอบรม 

- CIMB-INSEAD Executive Development 

Programme, Cohort 4 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร - - - 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556-2558 

2554-2556 

2549-2554 

 

 

 

 

 

 

 

General Manager 

Portfolio Management Lead 

Programme Lead with specialization in areas of 

Corporate Banking, SME Banking, Treasury, 

Finance, Risk Management, IT and Operations  

 

 

 

 

 

CIMB Bank, London Branch 

Private Equity – Portfolio Management 

(CIMB Group) 

CASA Enhancement Programme (CIMB 

Niaga) 

Regional CASA Taskforce (CIMB Group) 

Bank-wide Business Turnaround (CIMB 

Thai) 

Single Largest Big-Bang Bank Merger in 

ASEAN (Bank Niaga – Bank Lippo Merger) 
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2548-2549 

 

2540-2548 

 

 

 

 

 

 

Specialist 

 

Team Leader (various discipline) 

Cross-Border Synergy Programme (CIMB 

Group – Bank of Yingkou, China) 

Cross-Border Synergy Programme (CIMB 

Group – Bank Niaga) 

Fastest Bank Merger in Malaysia (BCB – 

Southern Bank Merger) 

Bank Negara Malaysia (Central Bank of 

Malaysia) 

Accenture Malaysia 

22. นายฐาภพ คล่ีสวุรรณ 

 อาย ุ55 ปี 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

       ฝ่ายกํากบัการปฏิบตังิาน  

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2554 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

       สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2551 

- ปริญญาโท กฎหมายภาษี  

      DePaul University, Chicago, Illinois, U.S.A 

- ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์  

       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

-  อบรมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารหนี ้

-  มาตรการป้อมปรามการเก็งกําไรคา่เงินบาท 

-  Tone at the Top 

-  หลกัสตูร พรบ  .การประกอบธุรกิจข้อมลู   

  เครดติ 

-  Financial Institution Governance Program, 

   โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-  กฎหมายและระเบียบปฏิบตัสํิาหรับเลขานกุาร 

   บริษัทตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาด   

  หลกัทรัพย์ใหม ่โดยคณะนิตศิาสตร์ 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
-  ผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตังิานด้านธุรกิจการ  

  ธนาคารพาณิชย์ โดยคณะนิตศิาสตร์ 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั Company 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 - 2553   กรรมการ บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
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 Secretary Program โดยสมาคม  

  สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตังิานด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ 

สําหรับผู้ รับผิดชอบสงูสดุในหน่วยงานกํากบัดแูล

การปฏิบตังิาน โดยสมาคมธนาคารไทย และ 

สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย 

23.  นางสาวสริิพร  สนัน่ไพเราะ 

 อาย ุ51 ปี 

      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

 ด้านตรวจสอบภายใน 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

-  ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 

-  CIMB-INSEAD Leadership Program 

-  CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 

แหง่ประเทศไทย 

-  Certified Professional Internal Auditor (CPlA) 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2550 - 2551 

2549 - 2550 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน Senior Audit 

Manager, Group Internal Audit  

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  

ช่ือ-สกุล / อายุ / ตาํแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

24. นางสาววินิตา กิมสวสัดิ ์ 

  อาย ุ51 ปี 

  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารข้อมลูและรายงาน 

  วนัทีได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 11 มกราคม 2559 

-   ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

 (การบญัชี) จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

-   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

 (การบญัชี) จฬุาลงกรณ์ ม หาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

Advanced Financial Leadership Program (AFLP)  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 - 2554 

2548 - 2550 

ผู้จดัการฝ่ายบริหารข้อมลูและรายงานกลุม่งานการเงิน 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

บมจ. ธนาคารจีอี มนัน่ี เพ่ือรายย่อย 

หมายเหต:ุ   ไมม่ีกรรมการ หรือ ผู้บริหารรายใดมีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหารด้วยกนั 

      /1 ท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติต่ออายกุารเป็นพนกังานและแต่งตัง้นายสรุชยั จิตตรัตน์เสนีย์  ตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฏวา่ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารไมม่ีการถือหุ้นธนาคารแตอ่ยา่งใด 

 

รายงานการเปรียบเทียบการถอืหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

รายละเอียด 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 31 

ธ.ค. 58 (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 

57 (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

นายฐาภพ  คลีส่วุรรณ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน 

-  บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี  2 2 - 

-  บจ. เวิลด์ลสี 1 1 - 

นายธนิต ออ่นนชุ    

ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซือ้จดัจ้างและบริหารสาํนกังานกลาง 

 

- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี    2     2 - 

 

 1.2  ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 

   ธนาคารได้แตง่ตัง้ นายฐาภพ คลีส่วุรรณ เป็นเลขานกุารบริษัทและทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการ

เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ และดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัต่างๆ 

ของธนาคารให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

• จดัการประชมุคณะกรรมการธนาคาร และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบั

ของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตาม

ให้มีการปฏิบตัเิป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับ

ธนาคารเป็นกฎระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

• ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของธนาคาร 

• จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนงัสือนดัและรายงาน

การประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดําเนินการ

อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทอื่น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วนัที ่31 มกราคม 2559) 

 

รายช่ือ   ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอ่ืนหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง A    F A F A,F I A,F               

2.  นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   B,C          C D,A,E A D           

3.  นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค  D,E,G              D F F F F F D,J F F  

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม D,E                       F 

5.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ F                        

6.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม ่ชเว็น F                        

7. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน F,H                    F    

8. นายสภุคั   ศิวะรักษ์ F,T                        

9. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ U                        

10. นางปนทุ  ณ เชียงใหม ่ U                        

11. นายพรชยั ปัทมินทร U                        

12. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์  U                        

13. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ U                        

14. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว W                        

15. นายณรงค์ เลิศลกัขณาวงศ์ W                        

16. นางสิริพร อําพนัวงษ์ W                        

17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร W                        

18. นายประภาส ทองสขุ W                        

19. นายตนั คีท จิน W                        

20. นางสาวสิริพร สนัน่ไพเราะ U                        

21. น.ส. วินิตา กิมสวสัด์ิ  X                        
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รายช่ือ   ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอ่ืนหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

1 2 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง A                         

2.  นายสคุนธ์  กาญจนหตัถกิจ   B,C                         

3.  นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค  D,E,G                         

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม D,E    A,K,E D,L,E,M                    

5.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ F      F F F F F F F F            

6.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม ่ชเว็น F              F F          

7. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน F,H                F F N O      

8. นายสภุคั   ศิวะรักษ์ F,T                    F,P,Q A    

9. นายสรุชยั  จิตตรัตน์เสนีย์ U A                    F    

10. นางปนทุ  ณ เชียงใหม ่ U                         

11. นายพรชยั ปัทมินทร U                         

12. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์  U                      F   

13. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ U                       F F 

14. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว W                         

15. นายณรงค์ เลิศลกัขณาวงศ์ W                         

16. นางสิริพร อําพนัวงษ์ W                         

17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร W                         

18. นายประภาส ทองสขุ W                         

19. นายตนั คีท จิน W                         

20. นางสาวสิริพร สนัน่ไพเราะ U                         

21. น.ส. วินิตา กิมสวสัด์ิ  X                         
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หมายเหต ุ

A ประธานกรรมการ B รองประธานกรรมการ C ประธานกรรมการตรวจสอบ 

D กรรมการอิสระ E กรรมการตรวจสอบ F กรรมการ 

G ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ H ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee I Trustee 

J Non-Executive Director K ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง L Chairman of Remuneration Committee 

M Member of Nomination Committee N Adviser O President 

P อนกุรรมการตรวจสอบ Q อนกุรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม   

 

บริษทัย่อย 

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากดั 2. บริษัท เวิลด์ลีส  จํากดั 3. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

 

บริษทัอื่นหรือบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง 

1. RC Capital Sdn Bhd 2. Tanjong PCL. 3. Yu Cai Foundation 

4. CIMB Investment Bank Bhd 5. CIMB Foundation 6. CIMB - Principal Asset Management Bhd. 

7. บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 8. บมจ. เวิลด์คอร์ปอเรชัน่ 9. บมจ. ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 

10. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 11. PTT Global Chemical PCL. 12. TPG Star SF Pte Ltd 

13. TPG Growth SF Pte Ltd 14. TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd 15. TE Asia Helathcare Advisory Pte Ltd 

16. TE Asia Helathcare Partners Pte Ltd 17. CIMB Group Holdings Berhad 18. Asia Capital Advisory Pte Ltd 

19. Lien Center for Social Innovation Singapore Management Uniersity 20. CIMB Bank PCL, Vietnam 21. CIMB Bank PCL, Cambodia 

22. Dragon Group International Limited (DGI), Singapore 23. บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 24. บจ. เอิร์ทกรีน 

25. บจ. บ้านหมี ่กรีน 26. บจ. พนม กรีน 27. บจ. ระยอง กรีน 

28. บจก. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซ่ิง เทคโนโลยี 29. บจก. กรีน เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง 30. บจก. กรีน เอ็นเนอยี ่เอเชีย กรุ๊ป 

31. Investment, Khazanah Nasional Berhad 32. Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. 33. CIMB Bank Berhad 

34. Cagamas Holdings Berhad 35. Securities Commission Malaysia 36. Financial Markets Association of Malaysia 

37. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 38. บจ. บริหารสินทรพัย์ สาทร 39. บล. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 

40. บจ. หลกัทรพัย์ ซีไอเอ็มบี 41. สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย   
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร (Compliance) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของธนาคาร  

 

รายละเอียดประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารสงูสดุด้านตรวจสอบภายในและผู้บริหาร

สงูสดุฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 22 และ ข้อ 23 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกาํกับการปฏิบัติงาน 

 

ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเป็นศนูย์กลางการกํากบัดแูลการดําเนิน

ธุรกิจของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ

ธนาคาร  ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตันิโยบายและระเบียบปฏิบตัิ เร่ือง การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกลุม่ CIMB 

เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานของธนาคารทกุคนปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของ

หนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว ให้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปอยา่งเคร่งครัด 
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รายงานเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

- ไมม่ี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ธนาคารปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ชาติลาว และหนว่ยงานกํากบัดแูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั

ธนาคารฯ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่ธนาคารมีระบบการบริหารการจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมตามวตัถุประสงค์และ เป้าหมายท่ี

คณะกรรมการธนาคารกําหนด  

 

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมุง่เน้นครอบคลมุงานตรวจสอบภายใน รวมถึงงานสอบทานสินเช่ือ และงาน

การกํากบัการปฏิบตัิงานของกลุม่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทัง้นี ้บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบด้วย  

 

1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้ในด้านบญัชี การรายงาน และการ

บริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. สอบทานการปฏิบตัิงานของด้านตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน ได้แก่ พิจารณาอนมุตัิ

แผนงานตรวจสอบและแผนกํากับการปฏิบตัิงาน ความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน หน้าท่ีงาน ความรู้

ความสามารถและความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในท่ีกําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธนาคารแหง่ชาติลาว  

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีภายนอก ได้แก่ พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก ค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชี และข้อสงสยัเก่ียวกบัการลาออกหรือการให้ออก ตลอดจนความเท่ียงธรรม ผลการปฏิบตัิงาน และความเป็น

อิสระของผู้สอบบญัชีภายนอก  

4. พิจารณาข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการจากหน่วยงานกํากบัดแูลต่างๆ ด้านตรวจสอบภายใน 

สว่นสอบทานสินเช่ือ ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงานและผู้สอบบญัชีภายนอก เพ่ือสัง่การและติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการแก้ไขอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั  

5. ควบคมุดแูลให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและทนัเวลาตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

6. ร่วมหารือและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกบัฝ่ายจดัการของธนาคาร และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นครัง้คราว เพ่ือ

รับทราบข้อสงัเกตและแลกเปลีย่นความคิดเห็นอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ร่วมหารือกบัผู้สอบบญัชีภายนอกโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ

เข้าร่วมอยา่งน้อยปีละสองครัง้  
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จากการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายงานการเงินของธนาคารและการเปิดเผยข้อมลูมีความครบถ้วน เช่ือถือได้ และ

สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชีและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป การบริหารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายในของธนาคาร 

การกากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้ถกูต้องตามกฎระเบียบของทางการ และกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ

และสอดคล้องกบัมาตรฐานงานตรวจสอบนัน้ มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  

 

 

- สคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ - 

(นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกจิการ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา 

และการกาํกับดูแลกิจการ 

 

 ในปี 2557 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือให้มัน่ใจว่า

ธนาคารได้ดําเนินการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งต่างๆ 

พร้อมทัง้การจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากนีค้ณะกรรมการได้มี

การทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนกังานของธนาคาร 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ทัง้นี ้บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ

ดแูลกิจการ ประกอบด้วย 

1. ดําเนินการทัง้ในด้านการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารธนาคารท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่ง

ตา่งๆ และการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี เพ่ือเสนอคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ 

2. พิจารณาการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการ

ธนาคารให้ความเห็นชอบ 

3. จดัให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูเทียบกับเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

และนําเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

4. ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปีของพนักงานธนาคาร เพ่ือให้คณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณาอนมุตั ิ

5. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สาํหรับกรรมการและพนกังานของ

ธนาคาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

6. อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติและรายงานให้

คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็นประจําทกุปี เพ่ือสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

 

 ในปี 2557 คา่ตอบแทนท่ีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารได้รับ ดงัท่ีแสดงไว้ในรายงานการกํากบัดแูล

กิจการ หวัข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารนัน้ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล

กิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรู้ความสามารถผลการปฏิบตัิงาน ภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ว 

 

- วาทนนัทน์ พีเทอร์สิค - 

(นางวาทนนัทน์   พีเทอร์สคิ) 

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัท

ยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีสากลโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมํ่าเสมอ ใช้ดลุพินิจอยา่งระมดัระวงัและใช้ประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมทัง้การปฏิบตัิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้

อยา่งมีเหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพ่ือให้

ทราบจดุออ่นเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทจุริต หรือการดําเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระสาํคญั 

 

ในการนี ้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคมุภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและ

สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 

 

 

 

             - จิตรพงษ์ กวา้งสขุสถิตย์-          - สภุคั ศิวะรกัษ์ - 

             (นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์)                                 (นายสภุคั ศิวะรักษ์) 

            กรรมการ                  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
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แบบ 56-3 

 

หนังสือรับรองงบการเงนิ 

 

งบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี       31 ธันวาคม  2558   

ช่ือผู้สอบบญัชี  นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ   สงักดัสาํนกังาน  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั    

. 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในงบการเงินนีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่  

 

(1) งบการเงินนี ้ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และ

บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี   31 ธันวาคม  2558  ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้

การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ*  

1.  นายสภุคั  ศิวะรักษ์                  กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร          - สภุคั  ศิวะรกัษ์ -  

2.  นายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิตย์   กรรมการ                                                                    - จิตรพงษ์ กวา้งสขุสถิตย์ -  

 

หมายเหต ุ  มาตรา 89/20 ** แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

โดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับ

ผิดตอ่บคุคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสยีหายใดๆ อนัเกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือ

ประชาชนทัว่ไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสาํคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระสาํคญัในกรณี

ของงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทหรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตาม

มาตรา 56  หรือมาตรา 199 โดยมิได้จํากดัความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารท่ีลงลายมอืช่ือรับรองความถกูต้อง

ของข้อมลูในเอกสารดงักลา่วเทา่นัน้  อยา่งไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึง่สามารถพิสจูน์ได้วา่โดยตําแหนง่หน้าท่ีตนไม่

อาจลว่งรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไมม่ีความรับผิดตามมาตรา 89/20” 
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