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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ให้ ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร ธนาคารให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่เพิ่มคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า (Value-added product)
โดยเฉพาะธุรกิจที่ก่อให้ เกิดรายได้ คา่ ธรรมเนียม เช่น บริ การ Cash Management การให้ บริ การที่ปรึ กษาทางด้ านการเงิน
และการค้ าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็ นต้ น
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ ดงั นี ้
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้ บริ การด้ านการธนาคารพาณิชย์ทกุ ประเภท ได้ แก่ บริ การรับฝากเงิน
บริ ก ารให้ ก้ ู ยื ม เงิ น บริ ก ารรั บ ซื อ้ ลด บริ ก ารรั บ รอง บริ ก ารอาวัล การออกหนัง สือ คํ า้ ประกัน บริ ก ารซื อ้ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศ การออก Letter of Credit (LC) บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) บริ การบัตรเงินด่วน (ATM) เป็ นต้ น
2. ธุรกิจประกัน ธนาคารได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและนายหน้ าประกันวินาศภัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
3. ธุ ร กิ จ ด้ านหลัก ทรั พ ย์ แ ละอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อ กระทรวงการคลัง ได้ แก่
3.1 การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
3.2 บริ การนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน
3.3 ธุรกิจค้ าหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี ้
3.4 การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.5 ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สนิ และดูแลผลประโยชน์
3.7 ธุรกิจการค้ าตราสารอนุพนั ธ์
3.8 ธุรกิจให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ
3.9 ธุรกิจบริ หารสินทรัพย์
โดยภาพรวม กลุม่ ธุรกิจที่ธนาคารเข้ าร่ วมลงทุน เป็ นธุรกิจที่สง่ เสริ มธุรกิจของธนาคารทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ มี
การเติบโตต่อไป
นโยบายของธนาคารยังคงมุง่ เน้ นที่ผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคัญๆ ในเชิงกลยุทธ์ ของธนาคาร
กับ บริ ษั ท ย่ อ ยต่า งๆ ดัง นัน้ ธนาคารจึ ง ตัง้ ใจที่ จ ะคงการลงทุน ให้ เ หลือ แต่ ใ นบริ ษั ท ที่ มี ศัก ยภาพการเติ บ โตและให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่ธนาคาร
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จุดแข็งของธนาคารอยู่ที่การมีเครื อข่ายสาขาที่แผ่ขยายและมัน่ คง สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคาร มีศนู ย์
ธุรกิจรวม ทังสิ
้ ้น 21 แห่งซึง่ ให้ บริ การเต็มรูปแบบ รวมทังบริ
้ การสินเชื่อต่างๆ และสาขาย่อยรวม 123 สาขา ธนาคารให้ บริ การ
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 5 สาขา บูธแลกเปลีย่ นเงินตรา 23 แห่ง และบูธแลกเปลีย่ นเงินตราบนรถเคลื่อนที่ 2 แห่ง ซึ่ง
ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่มีศกั ยภาพทางธุรกิจสูง
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมองค์ กร ของธนาคาร

วิสัยทัศน์
"เป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
้ าของประเทศไทยเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง"
พันธกิจ
"มุง่ สูก่ ารเป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
้ าของประเทศไทย ด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้ อม
บริ การที่เป็ นเลิศ ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างไร้ พรมแดน โดยการผสานจุดแข็งกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี"
ธนาคารกําลังอยูใ่ นเส้ นทางที่มงุ่ มัน่ เพื่อบรรลุปณิธานของธนาคาร ได้ แก่
• เป็ นหนึง่ ในสามธนาคารทีส่ ร้ างผลกําไรสูงที่สดุ (วัดจากอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรื อ ROE)
• เป็ นผู้นําตลาด ในธุรกิจอย่างน้ อย 3 ประเภท (ผลิตภัณฑ์/ กลุม่ ลูกค้ า)
• เป็ นนายจ้ างในความต้ องการของลูกจ้ างจากการสร้ างแบรนด์ที่แข็งแกร่ งและขับเคลื่อนองค์กรด้ วยวัฒนธรรม
การทํางานที่มีสมรรถนะสูง
ค่ านิยมองค์ กร
ค่านิยมองค์กรสะท้ อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี ้จะไม่เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา และ
สถานการณ์หรื อบุคคลใด แต่จะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นหัวใจของธนาคารเรา
CTHAI:
• Customer - มุง่ ให้ ความสําคัญกับลูกค้ า
ธนาคารเห็นคุณค่าและเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยให้ ความสําคัญต่อความต้ องการ
ที่แตกต่างกันของลูกค้ าแต่ละท่านเป็ นสําคัญ เพื่อการบริ การที่เป็ นเลิศ และความสัมพันธ์ที่ตอ่ เนื่อง
• Teamwork - การทํางานเป็ นทีม
ธนาคารเชื่อมัน่ ในการทํางานเป็ นทีม เพราะศักยภาพที่แท้ จริ งนันย่
้ อมเกิดจากความร่ วมมือร่ วมใจกันของการ
ทํางาน
• Honesty - ความซื่อสัตย์
ธนาคารให้ ความสําคัญกับความซื่อตรงเป็ นอย่างยิ่ง โดยตระหนักดีว่าธุรกิจธนาคารเป็ นธุรกิจที่อาศัยความ
เชื่ อถื อไว้ วางใจเป็ นหลัก ธนาคารพร้ อมที่จะยอมรั บทัง้ ความสําเร็ จและอุปสรรคที่เกิ ดขึน้ ซึ่งจะทําให้ ลูกค้ ามอบความ
ไว้ วางใจใช้ บริ การของธนาคาร
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• ASEAN - อาเซียน
ธนาคารมุ่งที่จะเป็ นธนาคารอาเซียนชัน้ นําในประเทศไทย โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทังด้
้ าน
บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และเครื อข่าย เพื่อสร้ างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกคน
• Innovation – สร้ างนวัตกรรม
ธนาคารมุ่ง มั่น พัฒ นาอย่า งต่อ เนื่ อ งโดยอาศัย พลัง แห่ง ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละสมรรถนะของพนัก งาน
สนับสนุนให้ ทกุ คนสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อช่วยนําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการ
ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 แห่งที่ทางการเข้ าแทรกแซง 2 และบริ ษัทเงินทุน
กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) 3 ตามคําสัง่ ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เป็ นธนาคารพาณิชย์ แห่งใหม่และได้ จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ”) เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ พิจารณาอนุญาตให้ นําหุ้นสามัญของธนาคารเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30
มีนาคม 2544 เป็ นต้ นมา โดยใช้ ชื่อย่อในการซื ้อขายว่า “BT”
รายละเอียดของพัฒนาการที่สาํ คัญของธนาคาร สรุปได้ ดงั นี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ มีคําสัง่ ให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนด้ วยการ
ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้ านบาท เหลือ 1.8 ล้ านบาท หลังจากนัน้ ให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 1.8 ล้ านบาท เป็ น 12,334 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,233,220 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
สตางค์ จําหน่ายให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ทังจํ
้ านวน ส่งผลให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 12,334 ล้ าน
บาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 บริ ษัทที่ทางการเข้ าแทรกแซง และ บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ
จํากัด (มหาชน) เพื่อแปลงสถานะเป็ นธนาคารพาณิชย์ใหม่ โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นบั ตังแต่
้ บดั
นันเป็
้ นต้ นมา
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการควบรวมกิ จ การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2541 และประกาศ
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ
0

1

1

ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
ประกอบด้ วย
บริ ษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เฟิ สท์ ซิตี ้ อินเวสเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต์ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากัด (มหาชน)
3
เดิมชื่อ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
2
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• ให้ โอนสินทรัพย์ และหนี ้สินทังหมดของบริ
้
ษัทเงินทุนทัง้ 12 แห่ง แก่บริ ษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
และ
• ให้ โอนสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดของ
้
บริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ธนาคาร สหธนาคาร
จํากัด (มหาชน)
เมื่อดําเนินการตามขันตอนทั
้
ง้ 2 ข้ อข้ างต้ นเสร็ จสิ ้น ให้ บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
เงินทุน 12 แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้ แก่กระทรวงการคลังต่อไป ในขณะที่ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541
ในปี 2542 ธนาคารได้ เปลีย่ นมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็ นหุ้นละ 10 บาท และเพิ่มทุน
อีก 40,000 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล มีสทิ ธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และมีสิทธิ
ได้ รับการลดทุนภายหลังจากแปลงเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 4,000 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จัดสรรโดยจําหน่ายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ทังจํ
้ านวนในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้ จําหน่ายให้ แก่
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 37,068 ล้ านบาท ทําให้ ธนาคาร
มีทนุ จดทะเบียน 52,334 ล้ านบาทและทุนชําระแล้ ว 49,402 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
ต่อมาในปี 2543 ธนาคารได้ ลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้ านบาท โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิที่ยงั มิได้ จําหน่าย
และเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นโดยการออกหุ้น สามัญจํ า นวน 260.05 ล้ า นหุ้น มูล ค่าหุ้น ละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้ วยหุ้น
สามัญของบริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ธนาคารประเมินราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทในราคาหุ้นละ 1.3566
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ 0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริ ษัท ภายหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าว ทําให้
ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วจํานวน 52,002.5 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน
5,145.3 ล้ านหุ้น (หุ้นสามัญจํานวน 1,438.5 ล้ านหุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ล้ านหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 98.94 ของ
ทุนชําระแล้ ว
ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตั ิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทงหมดและคื
ั้
นทุนหุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน 37,068 ล้ านบาทให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เพื่อเป็ นการลดภาระของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ และปรับให้ ธนาคารมี
จํานวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารบันทึกกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นเจ้ าหนี ้ และได้ ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่กองทุน
เพื่อการฟื น้ ฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารได้ ทยอยชําระคืนตัว๋ เงินบางส่วนเป็ นเงินสด
จํานวน 15,068 ล้ านบาท สําหรับส่วนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ล้ านบาทนัน้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯและธนาคารได้ ตกลง
กันที่จะนํามาหักกลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งธนาคารได้ บนั ทึกกองทุนเพื่อการฟื น้
ฟูฯ เป็ นลูกหนีภ้ ายใต้ สญ
ั ญาบริ หารและชดเชยสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ โดยธนาคารได้ ดําเนินการหักกลบลบหนีท้ งหมด
ั้
เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อสิ ้นปี 2548
นอกจากนี ้ เนื่องจากในช่วงระยะทีผ่ า่ นมากองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้รับภาระในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินและ
การเพิ่มทุนของธนาคารเพียงผู้เดียวตลอดมา เพื่อให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการ
แก้ ไขปรับปรุงฐานะและการบริ หารกิจการที่ดีขึ ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซื ้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้ านหน่วย
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โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุการใช้ สทิ ธิ 10 ปี ครบกําหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากัดการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลี่ยน
มือได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งธนาคาร
ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไว้ เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดเรี ยบร้ อยแล้ ว ทําให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน
จํานวน 52,002.50 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,493.45 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และหุ้น
บุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน 14,934.50 ล้ านบาท โดยมี
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
้
านวน 1,438.45 ล้ านหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามัญทังหมดของธนาคาร
้
ในปี 2545 กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ได้ ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ถืออยู่จํานวน 707 ล้ านหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ลดลงจากร้ อยละ 96.32 เป็ นร้ อยละ 48.98 ของจํ านวนหุ้น
ทังหมดของธนาคาร
้
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ได้ ออกให้ ไว้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ นัน้ เพื่อมิให้ มีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้นของธนาคาร และเพื่อให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้ อยละ 50
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ ที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ
เห็นชอบกับการดําเนินการซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยธนาคารและกองทุน
เพื่อการฟื น้ ฟูฯ ได้ ลงนามในสัญญาให้ สทิ ธิในการซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2545 พร้ อมกับได้ ชําระค่าตอบแทนการได้ รับสิทธิซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ จํานวน
300 ล้ านบาท
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้ มีมติให้ สตั ยาบันอนุมตั ิตงรายการค้
ั้
างจ่ายสําหรับการซื ้อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาซื ้อคืนจํานวน 1,034.46 ล้ านบาท บวกดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี ้ยที่
คํานวณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,145.64 ล้ านบาท และธนาคารได้
บันทึกเงินค่าซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 แล้ ว
ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/ 2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้
ดําเนินการซื ้อคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยชําระเงินให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯจํานวน 1,162 ล้ านบาท
(รวมดอกเบี ้ยคํานวณตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ล้ านบาท) ซึ่งบันทึกในงบ
ดุล และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิ ที่ยงั ไม่เรี ยกชํ าระจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2550 เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในปี 2550 คณะกรรมการธนาคารมี ม ติ ใ ห้ เ สนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ม ผู้ล งทุน ได้ แ ก่ Newbridge
Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.99 ของทุนที่ออกและเรี ยก
ชําระแล้ วทังหมด
้
ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 2,319.46 ล้ านบาท และเสนอขายให้ แก่ Blum Strategic III
BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทังสิ
้ ้น 175.23 ล้ านหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.90
ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 730.69 ล้ านบาท โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 13 ประจําปี 2550 ได้ อนุมตั ิผอ่ นผันการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Whitewash) ให้ แก่กลุม่ ผู้
ลงทุนดังกล่าว และมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 3.75 บาท ทังนี
้ ้ ณ วันที่
13 พฤศจิกายน 2551 (ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการล่าสุด) Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.
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Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited มีสดั ส่วนการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.74 ร้ อยละ 3.95 และร้ อยละ 1.31 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ตามลําดับ
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2551 กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Bank โดย
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ตกลงขายหุ้นที่ถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86 ล้ านหุ้น (ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 42.13 ของหุ้นที่
ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคาร)
้
ราคาหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้ านบาท
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ CIMB Bank ได้ รับอนุมตั ิจากธปท. กระทรวงการคลังและหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว CIMB Bank ได้ ดําเนินการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ และเป็ นผลทําให้ เข้ าเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ที่สดุ ของธนาคาร คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 42.13 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของธนาคาร และใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารได้ รับคําเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคาร โดย CIMB Bank ในส่วนที่ CIMB Bank ไม่ได้
ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.87 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคาร)
้
ในราคา
เสนอซื ้อหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นมูลค่าสิง่ ตอบแทนการทําคําเสนอซื ้อทังสิ
้ ้น 8,111.95 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ภายหลังเสร็ จสิ ้นการทํา
คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของธนาคารในวั
ั้
นที่ 6 มกราคม 2552 การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้ เพิ่มเป็ นจํานวน
6,143.54 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
วันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2551 ได้ มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25,030. 12
ล้ านบาท เป็ น 50,060.25 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 6,674.70 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท
ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2552 มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2551 จากเดิมที่กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็ นราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.38 บาท และมีมติให้ ธนาคารโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053.48 ล้ านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็ นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจด
ทะเบียนนําไปล้ างส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมตามลําดับ ผลจากการลดทุนจะทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร
ลดลงจาก 50,060.25 ล้ านบาท เป็ น 6,674.70 ล้ านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิม มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนรวมทังสิ
้ ้น 6,674.70 ล้ านหุ้น หรื อ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 3 พันล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 CIMB Bank ได้ ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06
ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้
จากนันได้
้ ดําเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2552 และใช้ ชื่อย่อใหม่ในการซื ้อขายหลักทรัพย์วา่ “CIMBT”
วันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 16 ของธนาคาร มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารจํานวน 1,483.27 ล้ านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674.70 ล้ านบาท เป็ น 8,157.97 ล้ านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,966.53 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้
วันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ให้ ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,157.97 ล้ านบาท เป็ น 13,052.74 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
9,789.56 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ต่อมา ธนาคารได้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,894.78 ล้ านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิม
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ของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทํา
ให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 19,757.95 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 อนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคาร
จํ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนตามสิทธิ ได้ จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ที่จําหน่ายไม่ไ ด้
จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย
จํานวน 4,894,780,426 หุ้น ดังนัน้ ธนาคารจึงมีห้ นุ สามัญจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ และที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย รวม
ทังสิ
้ ้นจํานวน 5,020,617,583 หุ้น
ต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สิทธิที่จําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ และที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย
ทังสิ
้ ้นจํานวน 5,020,617,583 หุ้น ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
และที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก
13,052,747,804 บาท เป็ น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ และที่ยงั มิได้ นํา
ออกจําหน่าย จํานวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นจํานวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลังการลด
ทุนจดทะเบียน ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบ่งออกเป็ น 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท
วันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21 ของธนาคาร มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคาร จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,542,439,012.50 บาท เป็ น 13,705,170,716.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคารจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ได้ จํานวน 3,689,853,654 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้
ออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น
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1.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

โครงสร้ างการถือหุ้นธนาคารและบริษัทย่ อย (ณ 31 ธันวาคม 2558)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ลีสซิ่ง
บริ ษัทย่อย
บจ. เซ็นเตอร์ ออ โตลีส
บจ. เวิลด์ลสี

ติดตามทวงหนี ้และเรี ยกเก็บหนี ้
%

บริ ษัทย่อย

%

99.99

บจ. ซีที คอลล์

99.99

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการชํ าระบัญชี เพือ่ เลิ กกิ จการ

ส่วนที่ 1 หน้ า 8

การพาณิชย์และอื่นๆ
บริ ษัทย่อย
บจ. พี.ซี.พัฒนาทรัพย์ *

%
99.93
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1.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่

กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่ให้ บริ การทางการเงินที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5
ของ ASEAN เมื่อจัดอันดับตามขนาดสินทรัพย์ เป็ นผู้ให้ บริ การและนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรที่ครอบคลุมถึง
บริ การการธนาคารเพื่อลูกค้ ารายย่อย บริ การด้ านบรรษัทธุรกิจและด้ านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การบริ หารจัดการ
สินทรัพย์ การบริ หารความมัง่ คัง่ ส่วนบุคคล บริ การประกันภัย โดยมีเครื อข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา บรู ไน เวียดนาม พม่า และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบี ยังมี
เครื อข่ายในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรี ลงั กา ไต้ หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ
ด้ วยเครื อข่ายบริ การทางการเงินครบวงจรของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีมากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกับความ
เชี่ยวชาญในบริ การทางการเงินระดับภูมิภาคของกลุม่ ซีไอเอ็มบี สร้ างโอกาสให้ ธนาคารใช้ ความแข็งแกร่งนี ้ในการจับคูท่ าง
ธุรกิจ สร้ างเครื อข่ายห่วงโซ่อปุ ทาน และการแนะนําลูกค้ าข้ ามประเทศ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มซีไอเอ็มบี (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558)
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อย

2.1.1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

2.1.1.1 รายได้ จากการดําเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)

2558

รายได้ ดอกเบีย้
1. เงินให้ สนิ เชื่อ
11,343.1
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
73.3
3. เงินลงทุน
1,598.2
4. อื่นๆ
11.1
รวมรายได้ ดอกเบีย้
13,025.7
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
1. เงินรับฝาก
3,893.4
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
338.1
3. เงินนําส่งเข้ าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เพื่อการฟื น้ ฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1,001.8
4. ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
852.9
5. อื่นๆ
55.2
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
6,141.4
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
6,884.3
รายได้ จากการดําเนินงาน
3,350.8
รายได้ รวม
10,235.1

สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
%
2557
%
2556
110.8 10,767.3
0.7
150.5
15.6 1,535.3
0.1
7.6
127.2 12,460.7

%

125.2
1.7
17.9
0.1
144.9

9,317.4
282.9
1,424.3
3.4
11,028.0

109.6
3.3
16.8
0.0
129.7

38.0
3.3

3,922.9
327.3

45.6
3.8

3,637.4
376.9

42.8
4.4

9.8
8.3
0.5
59.9
67.3
32.7
100.0

928.4
838.4
11.3
6,028.3
6,432.4
2,167.5
8,599.9

10.8
9.8
0.1
70.1
74.8
25.2
100.0

791.0
977.8
11.8
5,794.9
5,233.1
3,268.3
8,501.4

9.3
11.5
0.1
68.1
61.6
38.4
100.0
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

2.1.1.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้

รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ
รายได้ ท่ มี ิใช่ ดอกเบีย้ สุทธิ

ส่วนที่ 1 หน้ า 11

2558
1,374.9
319.3
1,055.6
1,819.4

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
%
2557
% 2556
%
41.0 1,236.4 57.1 1,160.0 35.5
9.5
296.5 13.7 220.0 6.7
31.5
939.9 43.4 940.0 28.8
54.3 1,804.9 83.3 714.3 21.8

(458.2) (13.7) (1,093.7) (50.5) (100.8)
551.0 16.5
329.5 15.2 316.9
383.0 11.4
3,350.8 100.0

(3.1)
9.7

- 1,101.7 33.7
186.9
8.6 297.2 9.1
2,167.5 100.0 3,268.3 100.0
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2.1.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

บริษัทย่ อย
(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัท/โครงสร้ าง

1. บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม
2. บริษัท เวิลด์ ลสี จํากัด
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม
3. บริษัท ซีที คอล จํากัด
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม

2558

สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
%
2557
%
2556

%

1,443.7
526.7
917.0
248.8
1,165.8

123.8
45.2
78.6
21.4
100.0

1,274.2
495.5
778.7
221.3
1,000.0

127.4
49.5
77.9
22.1
100.0

992.7
405.1
587.6
151.6
739.2

134.3
54.8
79.5
20.5
100.0

871.1
196.4
674.7
190.6
865.3

100.7
22.7
78.0
22.0
100.0

908.7
233.9
674.8
152.7
827.5

109.8
28.3
81.5
18.5
100.0

912.2
225.0
687.2
155.7
842.9

108.2
26.7
81.5
18.5
100.0

1.2
0.2
1.0
58.8
59.8

2.0
0.3
1.7
98.3
100.0

1.1
0.2
0.9
95.0
95.9

1.2
0.2
1.0
99.0
100.0

0.8
0.2
0.6
86.0
86.6

0.9
0.2
0.7
99.3
100.0
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2.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

สายธุรกิจขนาดใหญ่
บรรษัทธุรกิจ
สายบรรษัทธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ บริ การทางการเงินครอบคลุมภาคธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ภาค
ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และขนส่ง เป็ นต้ น ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่มีความผูกพัน
อันยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็ นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้ างและให้ การสนับสนุนลูกค้ าในการประกอบ
ธุรกิจให้ เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการเป็ นสื่อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่าน
เครื อข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ ขยายตัวเล็กน้ อย แต่ยงั เป็ นการฟื น้ ตัวที่ช้า เนื่องจากยังมีปัจจัยส่ง
ผลกระทบที่สาํ คัญ ได้ แก่ เศรษฐกิจโลกที่ยงั ชะลอตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ภยั แล้ ง ราคาสินค้ า
เกษตรที่ตกตํ่าต่อเนื่อง ล้ วนส่งผลให้ ทงการขยายธุ
ั้
รกิจของลูกค้ ารายใหญ่ และการพิจารณาให้ สินเชื่อของธนาคารเป็ นไป
ด้ วยความระมัดระวัง ดังนัน้ สายบรรษัทธุรกิจจึงได้ ปรับแนวทางการหารายได้ โดยมุ่งเน้ นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ ที่เป็ น
ค่าธรรมเนียมมากขึ ้น ทดแทนรายได้ จากการให้ สินเชื่อ ซึ่งมีความเสี่ยงและใช้ เงินกองทุนจํานวนสูง ในขณะเดียวกัน ได้ มี
การปรับคุณภาพของพอร์ ตลูกค้ าสินเชื่อขนาดใหญ่ให้ ดีขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ โดยพิจารณาคัดเลือกให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าราย
ใหญ่ที่มีระดับความเสีย่ งด้ านเครดิตที่ดี และอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มความเสี่ยงตํ่า รวมทังการให้
้
สินเชื่อที่
สามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องประจําจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) เช่น สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ ที่
ก่อให้ เกิดรายได้ ครบวงจร ทังรายได้
้
ดอกเบี ้ย รายได้ ค่าธรรมเนียม รายได้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน รวมถึงรายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยง การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ้และตราสารทุน เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการด้ านการเงินของลูกค้ าในทุกรูปแบบ
ในปี 2558 สายธุรกิจขนาดใหญ่ (ประกอบด้ วยสายบรรษัทธุรกิจและสายวาณิชธนกิจ) มีอตั ราการเติบโตของ
รายได้ รวม ประมาณ ร้ อยละ 16 โดยมีสดั ส่วนรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 36 เป็ น ร้ อยละ 47 ต่อรายได้ รวม
แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้ สนิ ทรัพย์ ซึง่ สายงานได้ ใช้ ความระมัดระวังในการให้ สนิ เชื่อ มิได้ มงุ่ เน้ นการเติบโตใน
ภาวะที่เศรษฐกิจยังผันผวน แต่หนั มาเน้ นการสร้ างรายได้ ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ ้นโดยใช้ กลยุทธ์ ยกระดับการให้ บริ การให้ มี
สถานะเป็ นธนาคารหลักสําหรับลูกค้ ากลุม่ ใหญ่ที่ก่อให้ เกิดรายได้ อย่างมีนยั สําคัญต่อธนาคาร และมุ่งเน้ นการสนับสนุน
ลูกค้ าขยายธุรกิจไปยังอาเซียนภายใต้ แนวคิดหลัก “Be More Relevant to Important Clients and Accelerate Our
ASEAN Initiatives”
ดังนัน้ นอกเหนือจากการสร้ างรายได้ ในประเทศแล้ ว สายงานประสบความสําเร็ จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศ
ในกลุม่ อาเซียนอย่างเด่นชัด โดยจากการที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ที่มีศกั ยภาพ
ทางด้ านเงินทุน บุคลากร และเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ประเทศอาเซียน ทาให้ สายธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็ จใน
การทําธุรกิจกับกลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีเครื อข่ายการลงทุนสูงทังในประเทศและการขยายการลงทุ
้
นไปยังต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ วและให้ บริ การได้ ตรงตามความ
คาดหวัง ทังนี
้ ้ธนาคารได้ ร่วมมือกับธนาคารในกลุม่ ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ ให้ กบั กลุม่ ในต่างประเทศได้ อย่างต่อเนื่อง
คิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้ สงู ถึงร้ อยละ 73
ส่วนที่ 1 หน้ า 13

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นับจากปี 2559 เป็ นต้ นไป สายบรรษัทธุรกิจจะยังคงมุง่ การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การรักษาคุณภาพสินเชื่อ การ
ลดสัดส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ และการสร้ างรายได้ ต่อเนื่องประจํา (Recurring Income) รวมทังเดิ
้ นหน้ าต่อเนื่องในการ
สนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้ าไปยังอาเซียน และการเพิ่มธุรกิจจากลูกค้ าต่างประเทศที่เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย
ภายใต้ การผสานพลังความร่วมมือกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆ ต่อไป
วาณิชธนกิจ
ปี 2558 เป็ นปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญทางด้ านวาณิชธนกิจ ได้ มีการปรับโครงสร้ างหน่วยงาน โดยรวมสาย
Corporate Finance and Equity Capital Markets เข้ ากับสายวาณิชธนกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก มีการ
สร้ างทีมงานใหม่ที่มีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจเข้ ามาร่วมงานเพิ่มเติม
ในปี ที่ผ่านมา มีความท้ าทายต่างๆ ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงผันผวน กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลายรายได้
ชะลอการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) และการนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ออกไป เพื่อรอให้ สภาวะเศรษฐกิจเอื ้ออํานวย อย่างไรก็ตาม ทีมงานวาณิชธนกิจยังคงดําเนินขันตอนต่
้
างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการดําเนินการให้ ธุรกรรมต่างๆ บรรลุผลสําเร็ จในปี 2559 ซึง่ คาดว่าจะมีธุรกรรมรายใหญ่
เกิดขึ ้นจํานวนหลายราย
ทังนี
้ ้ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 สายงานสามารถผลักดันธุรกรรมการเป็ นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(WHABT REIT) มูลค่า 2,020 ล้ านบาทได้ สาํ เร็ จ
ในปี 2558 ที่ผา่ นมา ภายหลังจากการปรับโครงสร้ างองค์กรโดยการรวมสายบรรษัทธุรกิจ เข้ ากับสายวาณิชธน
กิจแล้ ว ธนาคารยังได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสริ มสร้ างจุดแข็งร่ วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี ในการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็ นผู้ดูแลโดยประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ อมูลอุตสาหกรรมในระดับ
อาเซียน เพื่อให้ สามารถนําเสนอบริ การทางการเงินแก่ลกู ค้ าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้ คําปรึ กษาด้ านกลยุทธ์ และ
คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของลูกค้ า ดังนัน้ จึงสามารถเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ให้ กับลูกค้ า รวมทัง้ ยังครอบคลุมไปถึงการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทาง
การเงินต่างๆที่เหมาะสมกับลูกค้ า
จากการผนึกกาลังของสายบรรษัทธุรกิจ สายวาณิชธนกิจ และกลุม่ ซีไอเอ็มบีในระดับอาเซียน จะทําให้ ธนาคารมี
ศักยภาพก้ าวสูก่ ารเป็ นธนาคารที่สาํ คัญและมีความหมายสําหรับลูกค้ าที่มีความสําคัญต่อธนาคาร นับเป็ นความก้ าวหน้ า
อีกขันในการร่
้
วมกันก้ าวสูธ่ ุรกิจการลงทุนในอาเซียน
ในปี 2558 ธนาคารมีธุรกรรมสําคัญๆ ที่ประสบความสําเร็ จดังนี ้
ตราสารหนี ้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้ าที่
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

ส่วนที่ 1 หน้ า 14

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)
28,000
20,000
15,555
10,000

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

ตราสารหนี ้
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บริ ษัท ควอลิตี ้ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
การไฟฟ้ านครหลวง
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โตโยต้ า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ไทยโอริ กซ์ลสี ซิ่ง จํากัด
บริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จํากัด
บริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ลลิล พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเชียเสริ มกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 หน้ า 15

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

หน้ าที่
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้ร่วมจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)
7,100
6,000
5,300
4,227
4,000
4,000
4,000
3,600
3,000
2,500
2,366
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
600
500
500
385
300
300
200
130
120

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

ตราสารทุน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์ เน็ต จัสมิน
(JASIF)
บริ ษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (PLAT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิท
โกรท (AMATAR)
บริ ษัท บางกอกแร้ นช์ จํากัด (มหาชน) (BR)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
บริ ษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) (SCN)
บริ ษัท เถ้ าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด (มหาชน) (TKN)
บริ ษัท พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) (PMTA)
บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จํากัด (มหาชน) (RP)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

หน้ าที่
ตัวแทนจําหน่าย

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)
55,000.00

ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย
ตัวแทนจําหน่าย

15,617.84

ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย
ผู้จดั การการจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย
ผู้จดั การการจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย

3,171.52

5,180.00
3,578.90

2,020.00
1,500.00
1,440.00
637.56
465.00

สายพาณิชย์ ธนกิจ
สายพาณิชย์ธนกิจ ให้ บริ การลูกค้ าที่เป็ นกิจการภายในครอบครัวไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง โดยเจ้ าหน้ าที่ของ
ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญผ่านศูนย์ธุรกิจที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามพื ้นที่กลยุทธ์ทวั่ ประเทศ และด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ
ทางการเงินอย่างครบวงจร เช่น วงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สําหรับการค้ าระหว่างประเทศ (Trade Finance)
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ สําหรับการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนี ้ สายพาณิ ชย์ธนกิจยังผลักดันให้ ลูกค้ าไปขยายธุรกิจใน
อาเซียน เพื่อเปิ ดโอกาสทางธุรกิจจากการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศัยเครื อข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็มบีที่มี
ความแข็งแกร่งและครอบคลุมทัว่ ภูมิภาค
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา สายพาณิชย์ธนกิจมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องทังในด้
้ านของขนาดสินทรัพย์และ
รายได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน สายพาณิชย์ธนกิจจึงดําเนินนโยบายรักษาขนาด
สินทรัพย์ โดยมียอดสินเชื่อ ณ เดือนธันวาคมอยูท่ ี่ 51 พันล้ านบาท สําหรับปี 2559 สายพาณิชย์ธนกิจจะมุ่งเน้ นการสร้ าง
รากฐานที่มนั่ คง โดยการรักษาคุณภาพของพอร์ ตสินเชื่อ การพัฒนาระบบงานต่างๆ และการวางแผนปล่อยสินเชื่อตาม
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พื ้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและรักษาการเติบโตของการดําเนินธุรกิจด้ าน
พาณิชย์ธนกิจอย่างยัง่ ยืน
สายธุรกิจรายย่ อย
ปี 2558 เป็ นปี แห่งผลงานความสําเร็ จสําหรับสายธุรกิจรายย่อย ทังในด้
้ านการขยายฐานลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
ผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันอย่างต่อเนื่อง พร้ อมการให้ บริ การเสมือนเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษาด้ านการลงทุน
เพื่อประโยชน์ สงู สุดของลูกค้ าด้ วยทีมงานที่มีความสามารถ ทังพนั
้ กงานขาย พนักงานดูแลลูกค้ า และผู้จัดการสาขา
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ บริ การ และจุดบริ การลูกค้ าอย่างต่อเนื่องโดยร่ วมกับบริ ษัทชัน้ นําอย่าง AIS
และ 7-Eleven นําเสนอบริ การที่แตกต่าง อาทิ การเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ศนู ย์บริ การ AIS และ การออกบัตร เอทีเอ็ม
ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ ทพอยต์ ที่เป็ นทังบั
้ ตรเอทีเอ็มและบัตรใช้ จ่ายสินค้ าในบัตรเดียวกัน เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ จ่ายผ่าน
บัตรที่ร้าน 7-Eleven ทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ มีการพัฒนาระบบและรูปแบบเพื่อเตรี ยมการขายและให้ บริ การ
สินเชื่อต่างๆนอกสถานที่ด้วยระบบดิจิตอล ซึง่ จะเป็ นการช่วยประหยัดเวลาและอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า
จากผลประกอบการโดยรวมในปี 2558 สายธุรกิจรายย่อยมียอดขายผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี ้ (ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558)
- ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมมียอดขายประมาณ 26,500 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี 2557
- ยอดขายผลิตภัณฑ์ IPO ตราสารหนี ้ เพิ่มขึ ้นเท่าตัวจากปี 2557 ด้ วยยอดขายกว่า 26,700 ล้ านบาท
- ผลิตภัณฑ์ห้ นุ กู้อนุพนั ธ์ มียอดขายรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 8,200 ล้ านบาท โดยเติบโตจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ
0.02
- ผลิตภัณฑ์ประกันมียอดขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18 เป็ น 1,700 ล้ านบาท
สายบริหารธุรกรรมการเงิน
สายบริ หารธุรกรรมการเงินของซีไอเอ็มบี ไทย ให้ บริ การที่ครอบคลุมในด้ านต่างๆเช่น การบริ หารเงินสด (Cash
Management) สินเชื่อธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และบริ การด้ านหลักทรัพย์ (Securities Services)
ด้ วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้ บริ การคําปรึกษาและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้ าแต่ละราย
เพื่อตอบสนองความต้ องการบริ การทางการเงินของลูกค้ าในแต่ละวัน โดยใช้ เครื อข่ายเทคโนโลยีและบริ การของธนาคาร
ปี 2558 เป็ นปี ที่สายบริ หารธุรกรรมการเงินดําเนินการต่อเนื่องทังการเปลี
้
ย่ นแปลงและพัฒนาทางด้ านผลิตภัณฑ์
ระบบ เทคโนโลยี และบริ การต่อเนื่องจากปี 2557 ซึง่ สอดคล้ องกับแผนการพัฒนาของธนาคาร โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าของธนาคาร และการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึ่งได้ มีการปรับปรุ ง
ขันตอนต่
้
างๆในการทํางาน ตลอดจนการให้ บริ การ และข้ อมูลต่างๆแก่ลกู ค้ าหลังการขาย ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่ง
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั สายงานในการก้ าวไปข้ างหน้ าและสามารถรองรับการให้ บริ การกับลูกค้ าที่จะเพิ่มจํานวน
ขึ ้นในอนาคต โดยเฉพาะลูกค้ าที่มีศกั ยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนไปยังประเทศต่างๆในกลุม่ อาเซียน หรื อลูกค้ า
จากประเทศอื่นในกลุม่ อาเซียนที่ต้องการลงทุน หรื อทําธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ระยะยาวของสายงาน ซึ่ง
ยังคงเป็ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่กลุ่มซีไอเอ็มบีมีความแข็งแกร่ งและความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค เพื่อ
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สร้ างความแตกต่างในบริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นําเสนอแก่ลกู ค้ าและสร้ าง Value Proposition ในกลุม่ เป้าหมาย
เพื่อให้ บริ การธุรกรรมการเงินของธนาคารสามารถแข่งขันได้ ทงตลาดในประเทศและตลาดภู
ั้
มิภาค นอกจากนี ้ ทีมงาน
ยังคงเสริ มความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องกับลูกค้ าทัว่ ประเทศผ่านเครื อข่ายสาขาตลอดจนผ่านระบบ Internet Banking
เพื่อให้ ครอบคลุมฐานลูกค้ าอย่างทัว่ ถึง
การบริ หารเงินสดและสินเชื่อธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศของธนาคารเป็ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การอัน
หลากหลายเพื่อบริ หารความเสีย่ งและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับลูกค้ า โดยมี BizChannel เป็ นช่องทางบริ การ Internet
Banking ของธนาคารที่ทําให้ ลูกค้ าสามารถทําธุรกรรมต่างๆทางการเงิ นของสายบริ หารธุรกรรมการเงิ นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ในปี 2558 ยังคงมีการนําเสนอบริ การหลักๆที่เป็ นที่ต้องการของลูกค้ าในตลาดและการนําเสนอ
ช่องทางให้ บริ การของธนาคารที่ได้ รับความนิยมจากลูกค้ า เช่น บริ การ Trade Finance Quick Guarantee และ Cheque
Payment Centre ที่สาํ นักงานใหญ่ของธนาคาร ซึง่ สามารถรองรับการให้ บริ การลูกค้ าในการทําการจ่ายเงินให้ กบั ซัพพลาย
เออร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผ่านมาธนาคารมีปริ มาณรายการทําการจ่ายเงินให้ กบั ซัพพลายเออร์
ผ่านบริ การรับออกเช็คสัง่ จ่ายแทนลูกค้ าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ในส่วนของบริ การสินเชื่อธุรกิจการค้ าระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้ องกับส่วนราชการ ธนาคารได้ มีการพัฒนาระบบของธนาคารเพื่อสนับสนุนระบบการชําระเงินและการ
ออกหนังสือคํ ้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกรรมในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ e-Government Procurement (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ในการให้ บริ การทางด้ านธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารได้ รับใบอนุญาตสําหรับการให้ บริ การประเภทต่างๆ ได้ แก่
บริ การนายทะเบียน บริ การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริ การบริ หารกองทุน และบริ การดูแลรักษาหลักทรัพย์ จากใบอนุญาต
ดังกล่าว ทําให้ การบริ การทางด้ านธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารเป็ นไปอย่างครบวงจร โดยรวมถึงการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริ การนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน บริ การดูแลรักษาหลักทรัพย์ บริ การตัวแทนหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น บริ การ Safe
Keeping เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การให้ บริ การเหล่านีม้ ีการรองรับด้ วยระบบเทคโนโลยีที่มั่นคง ซึ่งทําให้ บริ การเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและมีความคล่องตัว ประกอบกับความมุ่งมั่นของทีมงาน ทําให้ บริ การของธนาคารสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของลูกค้ าที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้นได้
สินทรัพย์ภายใต้ การดูแลของธนาคารมาจากธุรกรรมดังต่อไปนี ้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):
(ก) การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จํานวน 38 รายการ มูลค่า 86,935 ล้ านบาท
(ข) การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชําระเงินสําหรับหุ้นสามัญจํานวน 18 หลักทรัพย์ หุ้นกู้เอกชน
จํานวน 167 ราย พันธบัตรรัฐบาลจํานวน 4 รายการ รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 184,080 ล้ านบาท
(ค) การเป็ นตัวแทนด้ าน Long Term Facility และตัวแทนหลักทรัพย์ มูลค่า 29,690 ล้ านบาท
สายบริหารเงิน
ปี 2558 เป็ นอีกปี แห่งความสําเร็ จของสายบริ หารเงิน โดยสายบริ หารเงินสามารถสร้ างรายได้ เติบโตได้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอตั ราเติบโตเกินกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ถึงแม้ เป็ นปี ที่เศรษฐกิจชะลอตัวและมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้
ความสําเร็ จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของพนักงานในสายงานและหน่วยงานต่างๆ ของกลุม่ ธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็ม
บี รวมถึงการมีเครื อข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน
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ด้ วยความพร้ อมในการให้ บริ การแบบมืออาชีพ สายบริ หารเงินได้ พฒ
ั นาและนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยบริ หารความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า โดยในปี 2558 ธนาคารได้ รับรางวัลในด้ านผลิตภัณฑ์บริ หารเงินและ
บริ หารความเสีย่ งต่างๆ จํานวน 13 รางวัล จากการสํารวจของนิตยสาร ASIAMONEY ดังนี ้
1. ธนาคารต่างชาติที่ให้ บริ การด้ านอัตราแลกเปลีย่ นดีที่สดุ (Best for Overall FX Services)
2. ธนาคารต่างชาติที่ให้ บริ การด้ าน FX Options ดีที่สดุ (Best for FX Options)
3. ธนาคารต่างชาติที่มีผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การด้ านอัตราแลกเปลีย่ นดีที่สดุ (Best for FX Products and
Services)
4. ธนาคารต่างชาติที่มีงานวิจยั ด้ านตลาดอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สดุ (Best for FX Research and Market
Coverage)
5. ธนาคารที่ให้ บริ การด้ านตราสารหนี ้ภาคเอกชนดีที่สดุ ในประเทศไทย (Overall Best for Credit)
6. ธนาคารที่ให้ บริ การหุ้นกู้ภาคเอกชนดีที่สดุ ในประเทศไทย (Best for Credit Services)
7. ธนาคารที่มีงานวิจยั ด้ านตลาดตราสารหนี ้ภาคเอกชนดีที่สดุ ในประเทศไทย (Best for Credit Research
and Market Coverage)
8. ธนาคารที่มีทีมการตลาดตราสารหนี ้ภาคเอกชนดีที่สดุ ในประเทศไทย (Best for Credit Sales)
9. ธนาคารที่เสนออนุพันธ์ ทางการเงิ นเพื่อบริ หารความเสี่ยงด้ านสินเชื่อดีท่ีสดุ ในประเทศไทย (Best for
Credit Derivatives)
10. ธนาคารที่ให้ บริ การบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยดีที่สดุ ในประเทศไทย (Overall Best for Interest
Rates)
11. ธนาคารที่มีงานวิจยั ด้ านอัตราดอกเบี ้ยดีที่สดุ ในประเทศไทย (Best for Interest Rate Research)
12. ธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์และการเสนอขายผลิตภัณฑ์บริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยดีที่สดุ ในประเทศ
ไทย (Best for Interest Rate Products and Sales)
13. ธนาคารที่เสนออนุพนั ธ์ ทางการเงินด้ านอัตราดอกเบี ้ยดีที่สดุ ในประเทศไทย (Best for Interest Rate
Derivatives)
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 ทีมบริ หารผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ ได้ รับรางวัล “สถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์ อนุพนั ธ์ ทาง
การเงินที่ดีที่สดุ ในประเทศไทย” (The Best Structured Product House in Thailand) ติดต่อกันเป็ นปี ที่สอง รวมถึง
ทีมงานตลาดสถาบันได้ รับรางวัล “สถาบันการเงินที่มีการวิจัย การจําหน่าย และการค้ าตราสารหนี ้สกุลเงินท้ องถิ่นที่ดี
ที่สดุ ” (The Best Local Currency Bond Individual in Research, Sales and Trading) ประจําปี 2558 โดยนิตยสาร
The Asset นอกจากนี ้ ที มงานบริ ห ารความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ยนยัง ได้ รับรางวัล “ผู้ให้ บริ การสภาพคล่อ งเงิ นตรา
ต่างประเทศที่ดีที่สดุ ในประเทศไทย” (The Best Foreign Currency Liquidity Provider in Thailand) โดยการจัดอันดับ
จาก Thomson Reuters
ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารเป็ นผู้รั บ ประกั น การจัด จํ า หน่ า ยตราสารหนี ้ ธนาคารได้ รั บ การจัด อัน ดับ ที่ 2 จาก
Bloomberg และเป็ นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มียอดการซื ้อขายตราสารหนี ้ในตลาดรองสูงสุดห้ าอันดับแรก (The Top 5
Most Active Bond House) ซึง่ จัดอันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
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ปี 2559 ถือเป็ นปี ที่มีความท้ าทายสําหรับการดําเนินธุรกิจด้ านบริ หารเงิน จากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) อย่างเป็ นทางการ ธนาคารตังเป
้ ้ าหมายที่จะเป็ นธนาคารทางเลือกแรกของ
ลูกค้ า และเป็ น ASEAN Bank for You สําหรับลูกค้ า เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวของธนาคาร สายบริ หารเงินได้ จดั ตัง้
ทีม Regional Business and e-Treasury Product ซึ่งเป็ นทีมงานใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกค้ าในการเตรี ยมความพร้ อมและ
ก้ าวสูก่ ารรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ
สายบริ หารเงินยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์บริ หารเงินและบริ การต่างๆที่ช่วยบริ หารความเสี่ยงและผลตอบแทน
แก่ลกู ค้ า ด้ วยความเป็ นมืออาชีพและมีการคํานึงถึงสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2.3

การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน

ภาวะการแข่งขัน - ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคาร

หน่วย (ล้านบาท)

สินทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

2,835,852

ธนาคารกรุงไทย

2,815,333

ธนาคารกสิกรไทย

2,555,305

ธนาคารไทยพาณิชย์

2,774,309

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1,705,517

ส่วนแบ่งตลาด

เงินรับฝาก

18.1%

2,090,965

18.0%

2,135,499

16.3%

1,705,379

17.7%

1,890,729

ส่วนแบ่งตลาด

เงินให้สินเชื�อ

ส่วนแบ่งตลาด

18.6%

1,868,903

17.0%

19.0%

2,027,440

18.5%

15.2%

1,609,887

14.7%

16.8%

1,833,406

16.7%
11.9%

10.9%

1,046,290

9.3%

1,303,454

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 ของธนาคารพาณิชย์

2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

แหล่ งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 183.0 พันล้ านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยมื ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 56.4 พันล้ านบาท ธนาคารใช้ เงินทุน
ประมาณร้ อยละ 82.3 จากเงินทุนทังหมดสํ
้
าหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับ ส่วนที่เหลือใช้ ในธุรกรรมรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินและการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคาร
ในการควบคุมการใช้ ไปของแหล่งเงินทุนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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จากการเปรี ยบเทียบเงินให้ สินเชื่อและเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 75.9 พันล้ านบาทใน
ขณะที่เงินให้ สนิ เชื่อที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 130.9 พันล้ านบาท ในด้ านเงินฝากที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 181.2
พันล้ านบาท และเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 1.8 พันล้ านบาท
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ธนาคารมีการคํานวณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์
เสีย่ ง (CET1) และเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ตามเกณฑ์ Basel III ซึง่ ได้ มีการกําหนดให้ เพิ่มฐานเงินทุนเพื่อให้ สามารถรองรับความ
เสี่ยงได้ ดีขึ ้น โดย ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 15.5 การดํารง
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 10.8 และ
ร้ อยละ 10.8 ตามลําดับ ซึ่งเห็นได้ ว่าธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ กําหนดไว้ ที่ร้อยละ 8.5 ร้ อยละ 4.5 และร้ อยละ 6.0 ตามลําดับ
(หน่วย: พันล้านบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เงินกองทุน
2558
2557
2556
กองทุนชันที
้ ่1
24.7
21.0
19.6
เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
24.7
21.0
19.6
กองทุนชันที
้ ่2
10.7
10.7
8.3
เงินกองทุนรวม
35.4
31.7
27.9
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (%)
10.8
9.9
9.9
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
10.8
9.9
9.9
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 2 (%)
4.7
5.1
4.2
เงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง (%)
15.5
15.0
14.1
สินทรัพย์ เสี่ยง
229.0
211.5
198.0
นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่ อง
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งที่ธนาคารไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ ทนั ท่วงทีต่อความต้ องการทัง้
ในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรู ปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสด หรื อจัดหา
เงินทุนได้ ไม่ทนั เวลา คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการมีบทบาทสําคัญยิ่งในการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้ ให้ อํานาจแก่คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ทําหน้ าที่กํากับดูแลหน่วยงานธุรกิจต่างๆ
ซึ่งรวมถึงสายบริ หารเงิน ในการดูแลและบริ หารสภาพคล่อง โดยคณะกรรมการมีการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ินของ
ธนาคารในเชิงรุกและฉับไวต่อสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยมีการประชุมทุกเดือน หรื อประชุมเพิ่มเติมเมื่อ
จําเป็ น นอกจากนี ้ ธนาคารมีสายบริ หารความเสีย่ งทําหน้ าที่เสนอนโยบายบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องเพื่อขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการธนาคาร และสายบริ หารเงินมีหน้ าที่ทบทวนความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องเป็ นประจํา และเพื่อความเหมาะสม
และรัดกุมในการบริ หารสภาพคล่อง ธนาคารกําหนดให้ ใช้ นโยบายดังกล่าวกับบริ ษัทย่อยด้ วย
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ธนาคารจะยังคงให้ ความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุ งฐานลูกค้ ารายย่อยเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เติบโตของสินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์ หนึ่งในการบริ หารสภาพคล่องของธนาคารได้ แก่ การผลักดันการขยายเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวมทังเงิ
้ นฝากประจํารายย่อย ซึง่ เป็ นแหล่งเงินทุนทีม่ ีต้นทุนการเงินตํ่าและ
มัน่ คง ในขณะที่ใช้ เงินฝาก (รวมตัว๋ แลกเงิน หุ้นกู้ระยะสัน้ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์) จากลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ หรื อลูกค้ ารายใหญ่ซงึ่
มีความอ่อนไหวในด้ านราคามากกว่าลูกค้ ารายย่อย เพื่อเป็ นช่องทางในการบริ หารความสมดุลของการระดมเงินและ
สภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์ การตลาดให้ เหมาะสมสําหรับลูกค้ าแต่ละ
กลุ่มและเสริ ม ความสัม พันธ์ กับลูกค้ า ให้ แ ข็งแกร่ ง ยิ่งขึน้ อันจะนํ าไปสู่การรั ก ษาการเติบโตของเงิ นฝากในระยะยาว
นอกจากนี ้ ธนาคารมีการจัดทําระบบเตือนล่วงหน้ าซึง่ จะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพคล่อง
ฉุกเฉิน ซึง่ จะทําให้ ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินมาตรการต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาวะที่ขาดสภาพ
คล่อง ตลอดจนภาวะที่ตลาดไม่เอื ้ออํานวย
นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้ สนิ เชื่อโดยให้ ความสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี ้ โดยพิจารณากระแสเงินสด
จากการดําเนินงานตามปกติของลูกค้ าและแหล่งอื่นๆ ที่จะนํามาชําระหนี ้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ ความสําคัญต่อ
หลักประกันที่จะมาคํ ้าประกันการกู้ยืมด้ วย เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันของการชําระหนี ้และช่วยบรรเทาความเสียหายของ
ธนาคารกรณีที่ลกู หนี ้ผิดนัดชําระหนี ้ สําหรับสินทรัพย์ที่ธนาคารจะพิจารณารับไว้ เป็ นหลักประกัน ประกอบด้ วย เงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี ้ ตราสารทุน ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักร เป็ นต้ น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วน
ของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการให้ สินเชื่อ อันดับเครดิตของผู้ก้ แู ละสภาพคล่อง
ของหลักประกัน โดยธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิ ผลและเป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไว้
จะต้ องมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมินที่เป็ นไปตามนโยบายที่ธนาคารกําหนด
หลักเกณฑ์ การควบคุมดูแลและการติดตามหนี ้
ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานในการบริ หารและติดตามหนีท้ ี่มีปัญหาและที่มีแนวโน้ มที่จะมี
ปั ญหา (Watch-list) อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานใน
เรื่ องการติดตามหนี ้มีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการติดตามหนี ้ตังแต่
้
ประเภทลูกหนี ้ที่มีแนวโน้ มที่จะมีปัญหา ลูกหนี ้ที่กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึงลูกหนีท้ ี่ตํ่ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ ดียิ่งขึ ้น นอกเหนือไปจากการจัดชันลู
้ กหนี ้ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้ ว ธนาคารยังมีการจัดชันหนี
้ ้ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็ นการจัด
ชันล่
้ วงหน้ าสําหรับลูกหนี ้ที่มีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที่จะมีการผิดนัดชําระหนี ้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการ
คุณภาพกลุม่ ลูกหนี ้ที่คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ธนาคารจึงได้ จดั ทําแนวทาง การ
ติดตามและรายงานผลลูกหนี ้กลุม่ ดังกล่าวขึ ้นเรี ยกว่า Early Warning Process เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ กบั เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ
ในการตรวจสอบสถานะของลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งหากพบว่ามีแนวโน้ มที่จะเป็ นปั ญหาในอนาคตจะได้ มีการกําหนด
แผนการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าดังกล่าวให้ เหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงให้ แก่ธนาคาร ทัง้ นี ้ ลูกหนี ้ที่คาดว่าจะมี
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ปั ญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้ เป็ นลูกหนี ้กลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุ นแรงของปั ญหาและความเสี่ยง
คือ Watch List – Low, Medium และ High ในส่วนของกลุม่ Watch List – Low ยังถือว่าเป็ นลูกหนี ้จัดชันปกติ
้
ของ
ธนาคาร ขณะที่กลุม่ Watch List-Medium และ High ถือเป็ นลูกหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ โดยลูกหนี ้กลุม่ Watch List
ทัง้ 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหนี ้ NPL ที่ยงั อยูร่ ะหว่างเจรจาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ที่มียอดหนี ้เกินกว่า 10 ล้ านบาทขึ ้นไป
จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้ าในการแก้ ไขปั ญหาต่อคณะทํางานบริ หารจัดการหนี ้ที่มีปัญหา (Problem Loan
Working Group (PLM)) เป็ นประจําทุกเดือน โดยคณะทํางาน PLM ได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้นเพื่อติดตามดูแลและพิจารณาให้
คําแนะนําการจัดการหนี ้ของลูกหนี ้กลุม่ ดังกล่าวและรวมถึงลูกหนี ้กลุม่ อื่นที่ธนาคารต้ องการดูแลใกล้ ชิด เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
สินเชื่ อได้ มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาลูกหนี ้ได้ ทนั เวลาก่อนที่จะกลายเป็ นหนี ้ที่มีปัญหา อันจะเป็ นการช่วยลดความ
เสียหายของธนาคารและทําให้ ธนาคารมีโอกาสได้ รับเงินคืนจากสินเชื่อที่มีปัญหากลับมามาก
นโยบายการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้ที่ให้ ความร่ วมมือ มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้ ม
สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ธนาคารและลูกหนี ้ได้ รับประโยชน์จากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
ร่ วมกัน กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้ รับชําระหนี ้คืนสูงสุด หรื อมีสว่ นสูญเสียตํ่าสุด ในขณะที่ลกู หนี ้ยังคงสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้ ต่อไป แต่อาจจะต้ องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้ วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้ เป็ นการหลีกเลี่ยงการจัดชันหนี
้ ้ การกันเงินสํารองเพิ่ม และ
หลีกเลีย่ งหลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี ้ยค้ างรับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ โดยธนาคารจะถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และวิธีการที่
กําหนดไว้ สาํ หรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ซึง่ ครอบคลุมการวิเคราะห์ลกู หนี ้ การอนุมตั ิ การจัดทําเอกสารสัญญา
การติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ง การปฏิ บัติ ดัง กล่า วจะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ กฎข้ อ บัง คับ ของทางการและของธนาคาร
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุ งโครงสร้ าง
หนี ้แล้ ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลที่สามที่เป็ นผู้ชํานาญการเฉพาะซึ่งได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจที่
ปรึ กษาทางการเงินให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อทําการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้แทนธนาคารได้ โดยเงื่อนไขปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี ้จะต้ องนําเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรื อผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
ตามคําสัง่ ของธนาคาร
นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์ และการตัง้ สํารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กําหนดให้ จดั ชันสิ
้ นทรัพย์และการตังค่
้ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญตามอัตราที่กําหนดสําหรับสินทรัพย์จดั ชันแต่
้ ละประเภท ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่
สนส. 31/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชันหนี
้ ้ และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 หรื อ
ตามที่จะมีการแก้ ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคารจะมี
หลักเกณฑ์ที่เข้ มงวดกว่า โดยมีทงการจั
ั้
ดชันตามเกณฑ์
้
คณ
ุ ภาพ และการจัดชันตามจํ
้
านวนวันค้ างชําระตามที่ธนาคารแห่ง
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ประเทศไทยกําหนด โดยใช้ ผลที่ด้อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลสรุ ปการจัดชันเพื
้ ่อสะท้ อนความเสี่ยงที่แท้ จริ ง
ของลูกหนี ้
นอกจากการกันเงินสํารองรายลูกหนี ้/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะให้ มีการกันเงินสํารองทัว่ ไป
(General Provision) ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นโดยไม่ได้ คาดหมายจากวัฏ
จักรเศรษฐกิจ และจากปั จจัยอื่นๆ
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ปั จจัยความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมุง่ ที่จะใช้ หลักเกณฑ์การบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ ธนาคารมีผลประกอบการ
ทางการเงินที่มนั่ คง น่าเชื่อถือและยัง่ ยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้ องเผชิญกับความเสี่ยงหลักๆ 5 ด้ านด้ วยกัน ได้ แก่
ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) และความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริ หาร
ความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้ วย การระบุความเสีย่ ง การวัดความเสีย่ ง การกํากับติดตามความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
ด้ วยระบบการบริ หารความเสีย่ งที่แข็งแกร่ง โดยมีหลักการที่วา่ ผลตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับ
ได้
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ตังคณะกรรมการ
้
Board Risk Committee (BRC) เพื่อกํากับดูแลด้ านความเสี่ยงที่มี
ความอิ ส ระ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุม ทุก ประเภทของความเสี่ ย ง และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการธนาคาร ซึ่ ง
คณะกรรมการ BRC ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็ น คณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee: RMC) โดยมีคณะกรรมการย่อยอีก 4
คณะ ที่พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเกี่ยวกับความเสีย่ งด้ านต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk Committee: CRC) รั บผิดชอบเรื่ องที่เกี่ ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิต
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Committee: ORC) รับผิดชอบเรื่ องที่เกี่ยวกับความ
เสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ คณะกรรมการ Basel Committee กํากับดูแลเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel และคณะกรรมการ
ความเสี่ยงด้ า นชื่ อเสียง (Reputation Risk Committee) รั บผิดชอบเรื่ องที่เกี่ ย วกับความเสี่ย งด้ านชื่ อเสีย ง ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการย่อยต่างๆ ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ทําหน้ าที่ทบทวน
และเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทังกํ
้ าหนดโครงสร้ างการ
กํากับดูแลในด้ านนี ้ เพื่อให้ ความเสีย่ งด้ านต่างๆมีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการ
พิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส
ทังนี
้ ้ ธนาคารมีสายบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่พฒ
ั นาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิในการ
บริ หารความเสีย่ งภายในธนาคารที่เหมาะสม สายบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
Board Risk Committee คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการย่อยภายใต้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการในการบริ หารความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นในการดําเนินธุรกิจ สายบริ หาร
ความเสีย่ งเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ที่มีธุรกรรมหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
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ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์เป็ นความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาที่ไม่เพียงพอหรื อ
คลอบคลุม ซึ่งอาจคุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรื อเป็ นผลทําให้ ขาดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน หรื อการขาด
ทรัพยากรและมาตรการที่จําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที่สาํ คัญของการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเสี่ยงที่ดําเนินการโดยธนาคารให้ อยู่
ในระดับที่กําหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ ้น ดังนันธนาคารมี
้
การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีกระบวนการการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ประกอบด้ วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การ
ติดตามผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งของแผนธุรกิจที่ได้ รับการอนุมตั ิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรค และการปรั บแผนธุรกิ จให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตามความจํ าเป็ นและเหมาะสม ผู้บริ หารระดับสูงและ
คณะกรรมการธนาคารมี ส่ว นร่ ว มอย่า งใกล้ ชิ ด ตลอดกระบวนการกํ า หนดแผนธุ ร กิ จ หลัง จากการดํ า เนิ น การแล้ ว
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายบริ หารที่ได้ รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งเทียบกับเป้าหมาย
และแผนงาน
ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ท่ีสาํ คัญๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1.

ความเสี่ยงจากโครงสร้ างองค์ กรและการบริหารจัดการไม่ เหมาะสม

ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้ างองค์ กรที่เหมาะสมเป็ นกลไกสําคัญที่ช่วยส่งเสริ มการดําเนินธุรกิ จให้ ประสบ
ความสําเร็ จตามเป้าหมาย ธนาคารจึงจัดตังคณะกรรมการและหน่
้
วยงานต่างๆ ให้ ทําหน้ าทีแ่ ละรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่
กําหนด โดยมีกระบวนการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลอํานาจตามหลักการกํากับดูแลและการปฏิบตั ิงานที่ดีอนั จะทํา
ให้ การทําธุรกรรมต่างๆ มีความถูกต้ องเที่ยงตรงและการดําเนินการตามแผนธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่ น
2.

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวการณ์ แข่ งขัน

ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็ นปั จจัยภายนอกที่ธนาคารต้ องติดตามอยู่เสมอ การดําเนินการตามแผนธุรกิจ
ภายใต้ สภาวการณ์ภายนอกที่ไม่เอื ้ออํานวยอาจทําให้ ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ดังนัน้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว สํานักวิจัยร่ วมกับด้ านกลยุทธ์ จะมีการติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้ อม
ทางการแข่งขันอย่างใกล้ ชิด โดยเฉพาะ การวิเคราะห์และประเมินธนาคารคูแ่ ข่งอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะมีการรายงานผลวิจยั
เชิงกลยุทธ์และข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
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ความเสี่ยงจากความไม่ เพียงพอของเงินกองทุน

ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็ นส่วนประกอบที่สาํ คัญอย่างยิง่ ของกลไกในการลดและบริ หารความเสีย่ ง ซึง่ ได้ แก่
การรักษาเงินกองทุนให้ เพียงพอทังในสภาวะปกติ
้
และสภาวะวิกฤต (extreme but plausible events) จากผลการทดสอบ
สภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยธนาคารได้ กําหนดแผนการบริ หารจัดการเงินกองทุน ตลอดจนแผนปฏิบตั ิการในการรักษา
ระดับเงินกองทุนของธนาคารให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด หนึ่งในเครื่ องมือที่ธนาคารใช้ คือ CAR Trigger (Capital
Adequacy Ratio Trigger) ซึ่งสายกลยุทธ์ และการเงินร่ วมกับสายบริ หารความเสี่ยงใช้ เป็ นสัญญาณเตือนล่วงหน้ าในการ
ติดตามและรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านเครดิตเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลกู ค้ า หรื อคู่สญ
ั ญาไม่ยินยอมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ภาระหรื อพันธะที่มีต่อธนาคารตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเงิ นกู้หรื อสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเสี่ยงด้ านเครดิตอาจส่งผลให้
คุณภาพของสินเชื่อธนาคารด้ อยลง ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดับเงินกองทุน การบริ หารความเสี่ยง
ด้ านเครดิตมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรายได้ ที่ได้ รับจะต้ องสอดคล้ องและคุ้มค่ากับระดับความ
เสีย่ งที่ยอมรับได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ นโยบายบริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิต ธนาคารได้ จดั ให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
เทคนิคการวัดความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้ าที่
อย่างชัดเจน ระหว่างผู้ทําหน้ าที่ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สนิ เชื่อ ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมตั ิสนิ เชื่อ และผู้บริ หารจัดการความ
เสีย่ ง ในขณะเดียวกัน กรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งสําหรับธนาคารและบริ ษัทย่อยได้ มีการปรับปรุง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบี
ธนาคารได้ ปรับปรุงและทบทวนเครื่ องมือในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เหมาะสมกับ
ประเภทลูกค้ า และพอร์ ตสินเชื่อของธนาคารทีเ่ ติบโตขึ ้น ประกอบไปด้ วย Corporate Rating Tool ซึ่งพัฒนาและใช้ สําหรับ
ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจ หรื อลูกค้ าขนาดใหญ่ เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยง SMEs Rating Model สําหรับลูกค้ าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อกลุม่ พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) และระบบประเมินโดย
ใช้ คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกค้ ารายย่อยทังสิ
้ นเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อเช่า
ซื ้อ ซึง่ ในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system) เพื่อใช้ ในการจัดระดับความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง
(model monitoring) ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ย งจากหนี ด้ ้ อ ยคุณ ภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสี่ย งที่ สําคัญ ที่ ก ระทบต่อ
ความสามารถในการทํากํ าไรและความเพียงพอของเงิ นกองทุนของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ ความสําคัญกับการ
ติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ ชิดและระมัดระวัง และมีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้
ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้ าที่มีปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพลง
สําหรับการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตระดับ Portfolio นัน้ ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
โดยมีการกําหนดเพดานความเสีย่ ง (Risk Limits) ในระดับที่เหมาะสม เช่น เพดานความเสีย่ งในระดับประเทศ เพดานความ
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เสี่ยงในการให้ เงินกู้ยืมต่อกลุม่ ลูกค้ า เพดานความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจที่มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators
เพื่อช่วยในการกําหนดเพดานความเสีย่ งและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจนเพื่อช่วยให้ แนวทางที่ชดั เจนในการ
ปล่อยสินเชื่อ ดังนี ้ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื่อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ” และ “Green – ขยายสินเชื่อ”
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ธนาคารได้ มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบที่ธนาคารจะได้ รับหากเกิ ด
เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกตํ่า ในกรณีที่เป็ นไปได้ และกรณีรุนแรง
ทุกๆ ปี ธนาคารจะได้ มีการกําหนด Risk Appetite หรื อระดับความเสี่ยงของ Portfolio ที่ยอมรับได้ ภายใต้ สภาพ
เศรษฐกิ จที่มีการคาดการณ์ ว่าจะเป็ นในปี นัน้ ๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้ การขยายธุรกิจดําเนินไปภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่
ธนาคารสามารถบริ หารจัดการได้ โดยได้ มีการติดตามควบคุมเป็ นประจําทุกเดือนและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสีย่ งด้ านตลาดเกิดขึ ้นเมื่อธนาคารมีการทําธุรกรรมที่มีความเสีย่ งจากความผันผวนของปั จจัยด้ านตลาด อัน
ได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารใช้ นโยบายบริ หารความเสีย่ งด้ านตลาด
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้ านตลาด ที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง อีกทังธนาคารยั
้
งมีการประเมินและ
กําหนดเงินทุนสํารองเพื่อรองรับความเสีย่ งด้ านตลาด ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ความเสีย่ งด้ านตลาดประกอบด้ วย
1.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้

ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยทังในบั
้ ญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) และบัญชีเพื่อ
การค้ า (Trading Book) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่
สินทรัพย์ หนี ้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยู่ในบัญชีเพื่อการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี ้ย หรื อการครบ
กําหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อเมื่ออัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงของสินทรัพย์และหนี ้สินมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่สอดคล้ องกันและมี
ผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ (NII) และ/หรื อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE) ธนาคารใช้ วิธี Re-pricing Gap
Analysis โดยจะวิเคราะห์ความเคลือ่ นไหวอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สินในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี ้ ธนาคารยังมี
การประเมินผลที่เกิดขึ ้นจากความเสีย่ งอัตราดอกเบี ้ยต่อการสูญเสียรายได้ (ดอกเบี ้ยรับสุทธิ) และ/หรื อ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของส่วนทุนของธนาคารอันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยทังในสถานการณ์
้
ปกติและสถานการณ์ วิกฤต โดย
ธนาคารได้ กําหนด Management Action Triggers (MATs) เพื่อเป็ นมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลต่อดอกเบี ้ยรับ
สุทธิ (NII Effect) และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุน (EVE Effect) ธนาคารจะมีการรายงานผลการวิเคราะห์และการ
ควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO)
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) คณะกรรมการความเสี่ยง (Board Risk
Committee: BRC) และคณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors: BOD)
ธนาคารบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยโดยการปรับโครงสร้ างของสินทรัพย์และหนีส้ ินให้ สอดคล้ องกับ
ทิศทางของอัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์ ในอนาคต โดยคํานึงถึงรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ และมูลค่าทางเศรษฐกิ จที่เปลี่ยนไป
ผลลัพธ์ ที่ได้ ไปปรับปรุ งการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินให้ สอดคล้ องกับสภาวะแวดล้ อมของธุรกิจ เพื่อให้ ธนาคารสามารถ
บรรลุเป้าหมายรายได้ ตามแผนธุรกิจและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.00 และ 2.00 ต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ ในระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิ นของธนาคาร ณ สิ ้นเดือน
ธันวาคม 2558 มีรายได้ สทุ ธิ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.40 และ 0.80 และมูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนทุนลดลงร้ อยละ 1.52 และ
3.04 ตามลําดับ
สําหรับบัญชีเพื่อการค้ านัน้ ความเสีย่ งอัตราดอกเบี ้ยของธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้ าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคา
ยุติ ธ รรมของธุ ร กรรมในบัญ ชี เ พื่ อ การค้ า ทุก วัน เพื่ อ ติ ด ตามกํ า ไรและขาดทุน เมื่ อ เที ย บกับ ราคาตลาด โดยหน่ว ยงาน
ควบคุมดูแลความเสี่ยงทําหน้ าที่จดั ทํารายงานสถานะความเสี่ยงรายวัน มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV01)
Limit, Greek Limit , Value-at-Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินทุนของธนาคาร
2.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในการบริ หารความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเสี่ยงตามที่นโยบาย
ของธนาคารกําหนดนัน้ ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้ สินเชื่อ หรื อใช้ ตราสาร
อนุพนั ธ์ในการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กําหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมแยก
ตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk
(VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ ทําการประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจํา
ทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมํ่าเสมอ
3.

ความเสี่ยงด้ านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์

ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้ านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อ
ของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญที่ได้ รับมาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา และในบางกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่พิจารณาแล้ วว่าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีศักยภาพและมีการบริ หารจัดการที่ดีสําหรั บตราสาร
อนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสี่ยงด้ านตลาดทังหมด
้
จึงไม่มีความเสีย่ งด้ านตลาดในบัญชีเพื่อค้ าของตราสารทุน หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
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ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง หมายถึง การที่ธนาคารไม่สามารถชํ าระเงิ นตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่
กําหนดได้ อันอาจเนื่องมาจากธนาคารไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ให้ เป็ นเงินสดหรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอได้
ทันตามกําหนด ธนาคารมีการวางแผนและบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแล
ระดับสภาพคล่องให้ เพียงพอที่จะชําระภาระผูกพันได้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต โดยมีโครงสร้ างแหล่งที่มาของเงินทุนหลัก
คือเงิ นฝากและการใช้ ไปของเงิ นทุนหลักคือสินเชื่ อ นอกจากนี ้ ธนาคารจะต้ องรักษาระดับของสินทรั พย์สภาพคล่องที่
เหมาะสมโดยมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงอย่างเพียงพอ เพื่อเป็ นแหล่งสํารองสําหรับสภาพคล่องของธนาคาร โดยตาม
โครงสร้ างของธนาคาร สายบริ หารเงิ นมีหน้ าที่ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารโดยอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO)
คณะกรรมการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส้ ินมีหน้ าที่ในการดูแลภาพรวมของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของ
ธนาคาร ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคารก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร
(Board of Directors: BOD) เพื่ออนุมตั ิ รวมถึงมีหน้ าที่ในการอนุมตั ิระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร โดยมี
สายบริ ห ารความเสี่ ย งทํ า หน้ าที่ ค วบคุ ม และดู แ ลความเสี่ ย งด้ านสภาพคล่ อ งตามกรอบที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ากคณะ
กรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกลุม่ ธุรกิจการเงินนัน้ จะเป็ นการบริ หาร
แบบกระจายอํานาจ (Decentralised) โดยหากธนาคารจะช่วยเหลือด้ านสภาพคล่องแก่นิติบคุ คลในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
จะต้ องเป็ นไปตามวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิตามอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee: CC) และ
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะมี
สภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์สว่ นต่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) ทังในภาวะปกติ
้
(Normal Situation) และภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Crisis Situation) โดยในการจัดทําส่วนต่างสภาพคล่องสะสมภาวะวิกฤต
(bank-specific, market-wide, and combination of both crises) ธนาคารจะมีการเพิ่มปั จจัยที่สง่ ผลลบเพิ่มขึ ้นต่อสภาพ
คล่องธนาคาร ซึง่ ความถี่ของการควบคุมและรายงานความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องต่างๆ จะจัดทําอย่างน้ อยเดือนละครัง้ หาก
ระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องสูงเกิน เพดานที่กําหนด (limits / MATs) สายบริ หารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะ
กรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มีการแก้ ไขโดยเร่ งด่วน รวมทังดํ
้ าเนินการอื่นๆ ตามที่
กําหนดในระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ ธนาคารจัดให้ มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และดําเนินการปรับโครงสร้ างแหล่งที่มาของ
เงินทุนให้ มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและแนวโน้ มสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมถึงมุ่งดําเนินการให้ มี
ต้ นทุนและมีความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องที่เหมาะสมตามสภาพตลาดและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้
จัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินการและปฏิบตั ิอนั เป็ นการ
ช่วยให้ ธนาคารสามารถป้องกันและจัดการปั ญหาที่อาจเกิดจากการระดมเงินได้
สถานะด้ านสภาพคล่องของธนาคาร ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2558 ธนาคารมีอตั ราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก(รวมตัว๋
แลกเงินและหุ้นกู้)อยูท่ ี่ร้อยละ 90.2
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทังทางตรงและทางอ้
้
อมอันเนื่องมาจาก
กระบวนการควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้ องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรื อเหตุการณ์
ภายนอก ซึง่ ยังประกอบด้ วยปั จจัยความเสีย่ งที่เกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดหี รื อการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร
ปั จจัยเหล่านี ้สามารถส่งผลกระทบในด้ านลบต่อผลประกอบการด้ านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการมีประสิทธิ ผล ธนาคารจึงได้ จัดให้ มีนโยบาย แนวทางและวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความ
โปร่งใส และสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอํานาจหน้ าที่กําหนดและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการ Board Risk Committee ตามอํานาจที่ได้ รับมอบหมาย เพื่ออนุมตั ินโยบาย และ
วิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บัติ ก ารที่ เ ป็ นไปตามหลัก ปฏิ บัติ ส ากล นอกจากนี ้ ธนาคารยัง ได้ แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการเพื่อหารื อ พิจารณากลัน่ กรอง ประเมิน และให้ คําแนะนําในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ ทจุ ริ ตที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีปัจจัยสําคัญที่ทําให้ เกิด
ความเสีย่ ง ได้ แก่ ด้ านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทังในด้
้ านธุรกิจ ด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และระบบสนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน โดยได้ รับความร่ วมมือจากผู้บริ หารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
้ รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลทังภายในและภายนอก
้
กฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
นโยบายมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และการบริ หารความเสีย่ งภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตังผู
้ ้ ประสานงานด้ านกํากับการปฏิบตั ิงานและบริ หารความ
เสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั กิ ารในหน่วยงานนันๆ
้
ทีมบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการจะทําหน้ าที่พฒ
ั นาเครื่ องมือ ระบบ และกระบวนการให้ สามารถ ระบุ ประเมิน
ควบคุม รายงานและติดตามความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับนโยบายความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารและ
เป็ นมาตรฐานสากล
ทังนี
้ ้ หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริ ษัทย่อยในเครื อของธนาคาร จะต้ องมีการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ด้ านปฏิบตั ิการโดยใช้ เครื่ องมือหรื อกระบวนการต่อไปนี ้
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1.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การประเมินความเสี่ยงด้ วยตนเอง (Risk Control Self-assessment)

ทุกหน่วยงานจะต้ องประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงด้ วยตนเองและรายงานผลต่อสายบริ หารความ
เสี่ยง รายงานเหล่านีจ้ ะใช้ เพื่อประเมิ นและวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ โดยรวมและใช้ เป็ นข้ อมูลในการกํ าหนดแผน
ดํา เนิ นการแก้ ไ ขและติ ดตาม นอกจากนี ธ้ นาคารยัง มีก ารทบทวนในระดับ หน่ว ยงาน เพื่อ พิ จ ารณาว่า โครงสร้ างและ
กระบวนการทํางานของหน่วยงานเหล่านันมี
้ ความเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ นการช่วยลดอุปสรรค์ในการปฏิบตั ิงานรวมทัง้
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ทนั เวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้ าที่สําหรับผู้ปฏิบตั ิงานทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผล ซึ่งรวมถึงการกําหนดขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมตั ิที่ชดั เจน มีระบบตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอํานาจ รวมทังมี
้ การดูแลเรื่ องความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งทําให้ มีความมัน่ ใจได้ ว่าธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
2.

การรายงานข้ อมูลความเสียหายด้ านปฏิบตั กิ าร ( Loss Event Data Reports)

ธนาคารกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานมีหน้ าที่รายงานข้ อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคารกําหนด รายงานข้ อมูล
ความเสียหายนี ้จะช่วยให้ หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมินและบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของตน และ
ป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี ้ขึ ้นอีกในอนาคต ข้ อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าว
จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3.

ดัชนีชวี ้ ดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)

ธนาคารได้ นํา KRI มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการให้ เหมาะสมกับองค์กร ทังนี
้ ้
สัญญาณเตือนล่วงหน้ าที่หน่วยงานได้ รับซึ่งเป็ นผลจากการจัดทํา KRI จะทําให้ ฝ่ายบริ หารของหน่วยงานสามารถบริ หาร
จัดการและติดตามผลการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความ
สูญเสียหรื อความเสียหายของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.

การบริหารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)

ประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุมถือเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของธนาคาร ซึ่งการออกแบบ
วิธีการควบคุมที่ไม่ดีเพียงพอ หรื อไม่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุที่อาจทําให้ ความเสี่ยงที่คงอยู่เกินความเสี่ยงที่
กําหนดของธนาคาร เพื่อที่จะบริ หารจัดการข้ อบกพร่องเหล่านี ้ ธนาคารได้ พฒ
ั นานโยบายบริ หารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ อง
ในการควบคุมขึ ้นเพื่อเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยจุดประสงค์ของนโยบายจัดทําขึ ้นเพื่อให้ ธนาคาร
แน่ใจว่าประเด็นข้ อบกพร่องต่างๆ ได้ ถกู ระบุและจําแนกออกมา รวมถึงมีการกํากับดูแลให้ แน่ใจว่าประเด็นปั ญหาได้ ถกู แก้ ไข
หรื อได้ ถกู รายงานผู้บริ หารของธนาคารเพื่อทราบอย่างเหมาะสม
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5.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

กระบวนการอนุมตั กิ ารออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product Approval Process)

ธนาคารให้ ความสําคัญกับ การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่และการปรั บปรุ งกระบวนการปฏิบัติง าน จึงได้ กําหนด
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ มงวดโดยให้ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้ านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ เป็ นต้ น รวมถึงกําหนดให้ มีการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้ านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบ
และนําผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด
6.

กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน (Complaint Management Process)

ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้ า จึงกําหนดให้ มี
หน่วยงานและวิธีปฏิบตั ิในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า โดยจัดตังหน่
้ วยงานเพื่อเป็ นช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนที่มีถึง
ธนาคาร ได้ แก่ การร้ องเรี ยนผ่านสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ศูนย์กลางการรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ Complaint Centre)
การร้ องเรี ยนผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า (CIMB Thai Care Centre) การร้ องเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร (Facebook)
โดยสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมเรื่ องร้ องเรี ยนที่ผา่ นมาตามช่องทางต่างๆข้ างต้ น
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะทําหน้ าที่พิจารณาและจัดส่งเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่ถกู ร้ องเรี ยน เพื่อให้ ทํา
การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง หาแนวทางการแก้ ไข และจัดทําหนังสือตอบชี ้แจงไปยังผู้ร้องเรี ยนโดยตรง ส่วนเรื่ องร้ องเรี ยนที่ผ่าน
มาจากหน่วยงานทางการ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็ นผู้ทําหนังสือตอบชีแ้ จงไปยังหน่วยงานทางการ เพื่อให้ ได้
รับทราบผลการดําเนินการแก้ ไข นอกจากนี ้ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่จะรวบรวมเรื่ องร้ องเรี ยนทังหมดและแนวทางแก้
้
ไข
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานร่วมพิจารณาปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อให้ รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข เพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนและป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดขึ ้นอีก หลังจากนัน้ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรุ ปเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและผลการแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
7.

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan)

ธนาคารกําหนดให้ มีการพัฒนาและบริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทกุ หน่วยงานธุรกิจของธนาคาร
รวมถึงบริ ษัทในเครื อต้ องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจตามผลของการ
วิเคราะห์ ตลอดจนให้ มีการทดสอบแผนโดยอ้ างอิงขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆกระทัง่ ส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจที่สําคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจที่
สําคัญนันกลั
้ บคืนมาและให้ บริ การอย่างต่อเนื่องได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนภายในเวลาที่ได้ กําหนดไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษา
ชื่อเสียงและความมัน่ ใจของลูกค้ าของธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
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8.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน (Internal Audit and Compliance)

ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายในและฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานเป็ นหน่วยงานอิสระที่ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการทําหน้ าที่ตรวจสอบและกํากับการปฏิบตั ิงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ด้ านตรวจสอบภายในทํา
หน้ าที่ตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลักการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี ส่วนฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าที่ติดตามควบคุมการ
ดําเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในต่ างประเทศ
ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่เป็ นผลมาจากการควบรวมกิจการธนาคาร ซึ่งบันทึกเป็ นเงินลงทุน
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร แต่เป็ นจํานวนที่ไม่มีนยั สําคัญ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

4.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ

(1)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มธนาคารมีที่ดินจํ านวน 1,173 ล้ านบาท อาคารจํ านวน 3,778 ล้ านบาท
อุปกรณ์จํานวน 2,993 ล้ านบาทและสินทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 6 ล้ านบาท เมื่อหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อด้ อย
ค่าจํานวน 5,180 ล้ านบาท กลุม่ ธนาคารมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิตามบัญชีจํานวน 2,770 ล้ านบาท ที่ดิน อาคาร
และห้ องชุดดังกล่าวใช้ เป็ นที่ทําการของสํานักงานใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และที่ทําการของบริ ษัทย่อย
(2)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุม่ ธนาคารได้ ทําสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และรถยนต์ โดย
สัญญาเช่ามีอายุตงแต่
ั ้ 6 เดือนขึ ้นไป ทังนี
้ ้กลุม่ ธนาคารจะต้ องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถ
สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ่ ายภายใน
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 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพัน เนื่องจากธนาคารได้ เข้ าทําสัญญาติดตังและพั
้
ฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ กับบริ ษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้ องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวอีกจํานวนเงิน
ประมาณ 112 ล้ านบาท 1.1 ล้ านริ งกิตมาเลย์เซีย และ 27 พันเหรี ยญสหรัฐ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 81.8 ล้ าน
บาท และ 0.5 ล้ านริ งกิตมาเลย์เซีย)
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4.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและนโยบายการบริหารงาน

บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัทที่ธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากการดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัทนัน้ โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทนัน้
บริ ษัทร่ วม หมายถึง บริ ษัทที่ธนาคารมีอํานาจในการมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน โดยธนาคารลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของ
บริ ษัทนัน้
บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิ น หมายถึง บริ ษัทที่ประกอบธุรกิ จทางการเงินและ/หรื อธุรกิ จสนับสนุนตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการ โดยได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
้ ่มธุรกิจทาง
การเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารยึดหลักนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารจะไม่ลงทุนในบริ ษัทใดเกินร้ อยละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ ยกเว้ นได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การลงทุนในบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการและได้ รับอนุญาต
จัดตังกลุ
้ ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจสนับสนุน โดยจะเป็ นบริ ษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการให้ บริ การกับธนาคารและบริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
้ ม่ ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้ วยบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1.1 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้ แก่
(1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(2) บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
(3) บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
1.2 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้ แก่
(1) บริ ษัท ซีที คอล จํากัด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

2. การลงทุนในบริ ษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทุนในบริ ษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินเกินร้ อย
ละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนันได้
้ เฉพาะในบริ ษัทดังต่อไปนี ้
2.1 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ถือหุ้นอยูก่ ่อนแล้ ว
2.2 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม เช่น บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ บริ ษัทเนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ บริ ษัท S.W.I.F.T และบริ ษัทไทยเรทติ ้งแอนอิน
ฟอร์ เมชัน่ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
2.3 บริ ษัทที่ได้ มาจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ การชําระหนี ้ การบังคับชําระหนี ้ หรื อการประกันการให้
สินเชื่อ ที่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.4 บริ ษัทซึง่ เดิมได้ รับอนุญาตจาก ธปท.ไว้ แล้ วและอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
2.5 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ หรื อบริ ษัท
ที่ประกอบธุรกิจอื่น ทังนี
้ ้เฉพาะในกรณีที่เป็ นการลงทุนผ่านบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็ น
การเฉพาะ (regulated entity) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแล
ดังกล่าวอนุญาตให้ สามารถลงทุนได้
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5.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่ยตุ ิ ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์
ของธนาคารเนื่องจากค่าเรี ยกร้ องมีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคาร
คดีดงั กล่าว ได้ แก่ คดีที่บริ ษัท ไทยแมล่อนโปลีเอสเตอร์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ ยื่นฟ้ อง บรรษัทบริ หารสินทรัพย์
ไทย จําเลยที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ประกอบด้ วย บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย จําเลยที่ 1 นายสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ จําเลยที่ 2
บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร จําเลยที่ 3 บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ จําเลยที่ 4 และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จําเลยที่ 5
(ต่อไปนี ้จะรวมเรี ยกจําเลยที่ 3 จําเลยที่ 4 และจําเลยที่ 5 ว่า “ธนาคาร”) ต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 (คดีดําที่
1215/2550) ฐานความผิดเพิกถอนสัญญาการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและเพิกถอนการโอนสิทธิการรับจํานอง, ละเมิด,
เรี ยกค่าเสียหาย โดยมีทนุ ทรัพย์ขณะฟ้ องจํานวน 24,500 ล้ านบาท ซึง่ แยกเป็ นค่าเสียหายแก่ชื่อเสียงจํานวน 12,250 ล้ าน
บาท และค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ จํานวน 12,250 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของเงินต้ นจํานวนดังกล่าวนับแต่วนั ฟ้ องจนกว่าจะชําระเสร็ จ โดยให้ จําเลยทังห้
้ าร่วมกันรับผิดในจํานวนเงินดังกล่าว
ตามฟ้ องโจทก์ได้ ถกู ศาลล้ มละลายกลางมีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ชวั่ คราวแล้ ว ดังนัน้ สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์
จึงไม่เข้ าหลักเกณฑ์ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 ที่จะโอนให้ กบั บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
(“บสท.”) ซึง่ ในส่วนของธนาคาร (จําเลยที่3) ได้ ยื่นคําให้ การแก้ ต่างคดีเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2550 โดยปฏิเสธคําฟ้ องของ
โจทก์ทงสิ
ั ้ ้น โดยสรุปได้ ดงั นี ้
•
วันที่ 28 มีนาคม 2544 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ช่วั คราว ตามคดีหมายเลขแดงที่
ล.391/2543
•
วันที่14 สิงหาคม 2544 ศาลล้ มละลายกลางมีคําสัง่ ให้ ถอนฟ้ องคดีดงั กล่าวและจําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความในวันเดียวกัน
•
วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ธนาคารได้ ทําสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์และโอนสิทธิการรับจํานอง
ให้ แก่ บสท. โดย บสท. ได้ ออกหลักฐานการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์
ดังนัน้ ในช่วงเวลาที่ธนาคารได้ โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์ให้ กบั บสท. นัน้ โจทก์มิได้ มีสถานะที่ถกู ศาล
มีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ชวั่ คราวแล้ ว จึงถือได้ ว่าธนาคารได้ โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์ให้ กบั บสท.ตามหลักเกณฑ์ฯ
และชอบด้ วยกฎหมาย
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ศาลได้ มีคําพิพากษายกฟ้ องโจทก์บนพื ้นฐานว่า การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของโจทก์ ระหว่างธนาคารและ บสท. เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยไม่จําต้ องพิจารณาในประเด็นอื่นเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์ และธนาคาร (จําเลยที่ 3) ได้ ยื่นคําแก้ อทุ ธรณ์เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชันต้
้ น โจทก์ย่ืนฎีกาและ
ธนาคาร (จําเลยที่ 3) ยื่นคําแก้ ฎีกาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
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6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

6.1

ข้ อมูลทั่วไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ชื่อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์บริ การลูกค้ า
Care Center
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:

งานเลขานุการบริ ษัท

:

เว็บไซต์

:

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)
ธนาคารพาณิชย์
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
0-2638-8000 และ 0-2626-7000
0-2633-9026
โทรศัพท์ 0-2626-7777
อีเมล์ cimbthai.carecenter@cimbthai.com
โทรศัพท์ 0-2638-8615
อีเมล์ ir@cimbthai.com
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
อีเมล์ cs@cimbthai.com
http://www.cimbthai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
SET Contact Center
เว็บไซต์
อีเมล์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
0-2009-9999
http://www.set.or.th/tsd
SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี
ที่อยู่

: บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
: 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 0-2344-1000 และ 0-2286-9999
: 0-2286-5050
: - นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
- นางอุณากร พฤฒิธาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
- นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

:

บุคคล/แหล่ งอ้ างอิง

โทรศัพท์
โทรสาร
โดย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทัง้ หมดที่ออกจําหน่ าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัท / สถานที่ตัง้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จํากัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน้ 25, 32 ถ. สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2673-9111
บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 21 ถ.
พญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์ 0-2638-8000
บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน้ 34 ถ. สาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2675-6300
โทรสาร. 0-2675-6299
บริ ษัท ศรี เทพไทยพลาสเคม จํากัด (ล้ มละลาย)
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2398-0027
โทรสาร 0-2383-0201
บริ ษัท เอ็ม โฮม เอสพีวี 3 จํากัด (ชําระบัญชี)
1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์ ววิ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
เพลส ชัน้ 1 ถ.เจริ ญนคร แขวงบางลําพู เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ 10600
บริ ษัท ตวันนา โฮเต็ล จํากัด
80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2236-0361
โทรสาร 0-2236-3738
บริ ษัท ซันวาอินเตอร์ ฟ้ ดู จํากัด
2219-2223 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ

จํานวนหุ้น
ทัง้ หมดที่
ออกจําหน่ าย
หุ้นสามัญ 350,000,000

ชนิดของ
ประเภทธุรกิจ
หุ้น

จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ที่ถอื

ลีสซิ่ง

349,999,994 99.99

ติดตามทวงหนี ้
และเรี ยกเก็บ
หนี ้

หุ้นสามัญ

385,000

384,993 99.99

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

60,000,000

59,999,998 99.99

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

หุ้นสามัญ

83,332

31,410 37.69

บริ ษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ

10,000

1,282 12.82

โรงแรม

หุ้นสามัญ

33,909

3,390 10.00

ผลิตอาหารกึง่
สําเร็ จรูป

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,000,000 10.00
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บริษัท / สถานที่ตัง้
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

บริ ษัท สามชัย จํากัด (มหาชน)
522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
บริ ษัท พี.ซี .พัฒนาทรัพย์ จํากัด (เลิก)
1600 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ
บริ ษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ แมเน็จเม้ นท์ เซอร์ วิส
เซส จํากัด (ล้ มละลาย)
295 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2689-2626
บริ ษัท โกลเบิล ลิสซิ่ง จํากัด (พิทกั ษ์ ทรัพย์)
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 ถ. เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2652-0730
บริ ษัท ที.พี.เอฟ .ลีสซิ่ง จํากัด (ล้ มละลาย)
82 อาคารแสงทองธานี ชัน้ 25 ถ. สาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
บริ ษัท ยู ที เอ็ม แอดไวเซอรรี แอนด์ แคปปิ ตอล
แมเนจเม้ นท์ จํากัด (ร้ าง)
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 18 ถ .หลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
บริ ษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (คืนสู่
ทะเบียน)
149 อาคารโมเดอร์ นโฮมทาวเวอร์ ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
บริ ษัท ไทย - อัลตราออโต้ พาร์ ท จํากัด (ล้ มละลาย)
59 หมู่ 4 ถ.ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้ านค่าย
จ. ระยอง
บริ ษัท แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ ง ลีสซิ่ง จํากัด
(บริ ษัทร้ าง)
246 อาคารไทม์สแควร์ ชัน้ 11 ถ. สุขมุ วิท 12-14 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนหุ้น
ทัง้ หมดที่
ออกจําหน่ าย
หุ้นสามัญ 40,000,000

ชนิดของ
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
จําหน่าย
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า

จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ที่ถอื
4,000,000 10.00

การพาณิชย์

หุ้นสามัญ

10,000

9,993 99.93

ให้ เช่า
สํานักงาน
อุปกรณ์ และ
เฟอร์ นิเจอร์

หุ้นสามัญ

2,000

340 17.00

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

2,000,000

200,000 10.00

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

6,000,000

600,000 10.00

ที่ปรึกษา

หุ้นสามัญ

100,000

10,000 10.00

อสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญ

500,000

499,999 99.99

จําหน่าย
อะไหล่รถ

หุ้นสามัญ

6,500,000

650,000 10.00

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

20,000,000

2,000,000 10.00
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บริษัท / สถานที่ตัง้
17. บริ ษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จํากัด
(ล้ มละลาย)
133/2 สุขมุ วิท 21 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
18. บริ ษัท โมเดิร์นแอพไพรซิล จํากัด (บริ ษัทร้ าง)
3726/162-163 ชัน้ 3 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
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จํานวนหุ้น
ทัง้ หมดที่
ออกจําหน่ าย
หุ้นสามัญ
240,000

ชนิดของ
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
การเงิน

ผู้ประเมินราคา หุ้นสามัญ
อสังหาริ มทรัพย์

6.2

ข้ อมูลสําคัญอื่น

6.2.1

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และแนวโน้ มปี 2559

20,000

จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ที่ถอื
40,000 16.67

2,000 10.00

สรุ ปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
ปี 2558 เศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญปั จจัยเสี่ยงทังจากภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ทําให้ การฟื น้ ตัวช้ ากว่าที่
หลายฝ่ ายประเมินไว้ จากทิศทางเศรษฐกิ จในหลายภูมิภาคของโลกที่มีกรอบการฟื ้นตัวที่ค่อนข้ างจํ ากัด โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจจีน ญี่ปนและสหภาพยุ
ุ่
โรป ส่งผลให้ การส่งออกของไทยหดตัวลงตามภาวะการค้ าโลกที่อปุ สงค์ออ่ นตัวและสินค้ า
โภคภัณฑ์ที่มีราคาตกตํ่าลง ทังนี
้ ้ ถึงแม้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่ มส่งสัญญาณการฟื น้ ตัวชัดเจน ส่งผลให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยเป็ นครัง้ แรกในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินและตลาดทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศมี
ความผันผวนมากขึ ้นสะท้ อนผลการดําเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกันของธนาคารกลางประเทศพัฒนาแล้ ว
ส่วนปั จจัยภายในประเทศนัน้ ภาคการเกษตรได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งซึ่งเป็ นข้ อจํากัดต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่รายได้ เกษตรกรหดตัวต่อเนื่องตามราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ลดลง ทําให้ รายได้ ของ
ครัวเรื อนในภาพรวมไม่ดีนกั ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังมีข้อจํากัดจากการใช้ กําลังการผลิตที่ยงั อยู่ในระดับตํ่า ทังนี
้ ้
แม้ ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโต และเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2558 แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการ
ส่งออกสินค้ ามากถึงร้ อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรื อจีดีพี ทําให้ แรงส่งของภาคการท่องเที่ยวที่มี
สัดส่วนเพียงร้ อยละ 10 ของจี ดีพีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่มากเท่าที่ควร เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2558 จึง
ขยายตัวเพียงร้ อยละ 2.8 จากปี ที่ผา่ นมา
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2559
สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวได้ ดีกว่าปี ที่ผา่ นมา โดยปั จจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวจะมาจากการเร่งขึ ้นของการใช้ จ่ายและการลงทุนของภาครัฐผ่านโครงสร้ างพื ้นฐานทางคมนาคมขนส่งมูลค่า 1.8
ล้ านล้ านบาท รวมทังระดั
้ บอัตราดอกเบี ้ยและราคานํ ้ามันที่ทรงตัวในระดับตํ่า จะช่วยหนุนอํานาจซื ้อของครัวเรื อนและภาค
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การท่องเที่ยวให้ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ออกมาในช่วงปลายปี ก่อนและต่อเนื่อง
มาถึงปี 2559 อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้าน มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
มาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ นโยบายคลัส
เตอร์ ซึ่ง เป็ นการยกระดับพื น้ ที่ ที่มี ศัก ยภาพและเป็ นฐานการผลิต ของอุต สาหกรรมเป้ าหมาย ตามยุท ธศาสตร์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) จะช่วยขับเคลือ่ นการเติบโต อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน (China Factor) ระดับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับตํ่า สงครามค่าเงินหรื อการแข่งขันลดค่าเงินเพื่อช่วงชิงส่วน
แบ่งการตลาด ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคและภาคธุรกิจ ตลอดจนการร่างรัฐธรรมนูญให้ เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย ล้ วนเป็ น
ข้ อจํากัดและปั จจัยเสีย่ งต่อการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
สํานักวิจยั ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีความเห็นว่า ทิศทางการเติบโตในปี 2559 จะมาจากนโยบาย/มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ เพราะเมื่อมีความชัดเจนก็จะสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นได้ และดึงให้ ภาคเอกชนมีความ
มัน่ ใจเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานภาครัฐจะช่วยนําร่องการลงทุนภาคเอกชนและช่วยลดต้ นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศ ขณะเดียวกันการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนผ่านนวัตกรรมหรื อด้ านวิจัยและพัฒนาก็จะช่วยเพิ่มมูลค่า
สินค้ าและต่อยอดห่วงโซ่อปุ ทานได้ ในส่วนของการค้ าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ สปป.ลาว เมียนมาร์ และ
กัมพูชา ก็เป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้ านมีอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจเฉลีย่ ร้ อยละ 67 และยังมีความต้ องการสินค้ าจากประเทศไทยค่อนข้ างมาก รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ยงั จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยได้
อย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ สัดส่วนภาคท่องเที่ยวจะมีประมาณร้ อยละ 10 ของจีดีพีก็ตาม
ส่วนค่าเงินบาทในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ 38 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าลงจากปี 2558 ที่ 36.02 บาท/
ดอลลาร์ สหรัฐฯ ทังนี
้ ้ ปั จจัยที่จะทําให้ ค่าเงินบาทอ่อนลงมาจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เงินทุนเคลื่อนย้ ายออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยด้ วย ส่วนการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทยในปี
2559 คาดว่ามีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับเพิ่มขึ ้นได้ ในช่วง
ปลายปี หากเศรษฐกิจไทยฟื น้ ตัวขึ ้นอย่างชัดเจนในช่วงครึ่ งปี หลัง แต่โดยรวมแล้ วคาดว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายไว้ ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื น้ ตัวอย่างยัง่ ยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป ทังนี
้ ้ สํานักวิจยั ธนาคารซีไอเอ็ม
บี ไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวได้ ร้อยละ 3.3 จากปี 2558 ที่ขยายตัวได้ ร้อยละ 2.8
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแล้ วของธนาคารเป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน
: 13,705,170,716.00 บาท (หนึง่ หมื่นสามพันเจ็ดร้ อยห้ าล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้ อยสิบ
หกบาทถ้ วน) แบ่งออกเป็ น
: หุ้นสามัญ
27,410,341,432 หุ้น (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบล้ านสามแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
: หุ้นบุรุมสิทธิ -ไม่มีทุนที่ออกและชําระแล้ ว : 12,387,365,839.50 บาท (หนึง่ หมื่นสองพันสามร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านสามแสนหกหมื่นห้ า
พันแปดร้ อยสามสิบเก้ าบาทห้ าสิบสตางค์) ประกอบด้ วย
: หุ้นสามัญ
24,774,731,679 หุ้น (สองหมื่นสี่พนั เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสน
สามหมื่นหนึ่งพันหกร้ อยเจ็ดสิบเก้ าหุ้น) มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
: หุ้นบุรุมสิทธิ -ไม่มี7.2

ผู้ถอื หุ้น
(1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ก. กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ได้ แก่
ลําดับ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จํานวนหุ้นที่ถอื
1. CIMB BANK BERHAD
23,215,584,403
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
760,756,147
3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
153,838,795
4. นายพิสฐิ พฤกษ์ ไพบูลย์
32,609,986
5. นายปรี ชา สุจินนั ท์กลุ
14,100,000
6. นายประวิตร พันธ์สายเชื ้อ
13,452,575
7. กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟั นด์
11,944,716
8. กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX
11,450,425
9. นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
9,623,250
10. นายสมชาติ นําศรี เจริ ญสุข
8,951,267
ผู้ถือหุ้นอื่น
542,420,115
รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 6,889 ราย
24,774,731,679
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ร้ อยละ
93.71
3.07
0.62
0.13
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
2.19
100.00
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จํานวนหุ้นที่ถอื
788,891,714
23,985,839,965
24,774,731,679

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าว
รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น

ร้ อยละ
3.18
96.82
100.00

ข. กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอาํ นาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่ CIMB Bank Berhard ซึ่งได้ เข้ าถือหุ้นธนาคารทังหมดจํ
้
านวน 23,215,584,403 ล้ านหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 93.71 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้

7.3

(2)

การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
- ไม่มี -

(3)

ข้ อตกลงระหว่างกันในกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่ องการออกหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษัท
- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน

การออกตราสารหนีข้ องธนาคาร (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558)

ประเภท
หลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้

1. ตราสารหนี ้ระยะ
ไม่มี
ยาวด้ อยสิทธิ 1
2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อัตราดอกเบี ้ย
ไม่มีหลักประกัน
ร้ อยละ 5.35
และมีผ้ แู ทนผู้ถือ ต่อปี
หุ้นกู้
(วันที่ออกหุ้นกู้ 14

วันครบ
กําหนดไถ่
ถอน

หลัก
ประกั
น

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

22 ธันวาคม
2546
14 กรกฎาคม
2564

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผู้ออกหุ้นกู้อาจขอไถ่ถอนหุ้นกู้
ทังจํ
้ านวนก่อนวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไข ดังนี ้
1. ก่อนวันครบรอบ 5 ปี นับแต่
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จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่
น่ าเชื่อถือ ผู้แทน
ถอน
ของหุ้นกู้ ผู้ถอื
ณ 31
(Moody’s/ หุ้นกู้
ธันวาคม
Fitch
2558
Ratings)
(บาท)
544,502,520
ไม่มี
ไม่มี
3,000,000,0 อันดับความ
00 น่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้
A+ (tha)
โดยบริ ษัท

ธนาคา
รกรุงศรี
อยุธยา
จํากัด
มหาช)
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ประเภท
หลักทรัพย์

กรกฎาคม 2554)

อัตราดอกเบีย้

วันครบ
กําหนดไถ่
ถอน

หลัก
ประกั
น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

วันที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้
ได้ รับแจ้ งจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่า
1.1 หากหุ้นกู้นี ้ไม่เป็ น หรื อไม่
สามารถถูกนับเข้ าเป็ น
เงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ของผู้ออก
หุ้นกู้ได้ อีกต่อไป หรื อ
1.2 หุ้นกู้นี ้นับเป็ นเงินกองทุน
ขันที
้ ่ 2 ได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 50
ของเงินกองทุนขันที
้ ่ 1 ของผู้
ออกหุ้นกู้ หรื อ
1.3 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องลดการนับ
เงินที่ได้ รับจากการออกหุ้นกู้
เข้ าเป็ นเงินกองทุนขันที
้ ่ 2 ของ
ผู้ออกหุ้นกู้
2. ณ วันครบรอบ 5 ปี ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อ
ณ วันกําหนดชําระดอกเบี ้ยใดๆ
หลังจากวันครบกําหนด 5 ปี ผู้
ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงั ้
จํานวน หรื อ
3. ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้แสดงได้ วา่
ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นี ้ไม่สามารถ
ถูกหักเป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้ออก
หุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษี
อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
4. เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 2 หน้ า 46

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่
น่ าเชื่อถือ
ถอน
ของหุ้นกู้
ณ 31
(Moody’s/
ธันวาคม
Fitch
2558
Ratings)
(บาท)
ฟิ ทช์ เรทติ ้ง
ประเทศ)
(ไทย จํากัด

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

(น
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อัตราดอกเบีย้

วันครบ
กําหนดไถ่
ถอน

หลัก
ประกั
น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่
น่ าเชื่อถือ ผู้แทน
ถอน
ของหุ้นกู้ ผู้ถอื
ณ 31
(Moody’s/ หุ้นกู้
ธันวาคม
Fitch
2558
Ratings)
(บาท)

กําหนดเพิ่มเติมภายหลัง
3. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อัตราดอกเบี ้ย
ไม่มีหลักประกัน
ร้ อยละ 4.80
และมีผ้ แู ทนผู้ถือ ต่อปี
หุ้นกู้
(วันที่ออกหุ้นกู้ 9
พฤศจิกายน 2555)

9
พฤศจิกายน
2565

ไม่มี

ผู้ออกหุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงั ้
จํานวนก่อนวันครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ หากได้ รับความ
เห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้ ว โดยจะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข
ดังนี ้
(ก) ณ วันครบรอบ 5 (ห้ า) ปี
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หรื อ ณ วันกําหนดชําระ
ดอกเบี ้ยใดๆ หลังจากวัน
ครบรอบ 5 (ห้ า) ปี ก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออก
หุ้นกู้อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจํ
ั ้ านวน
ได้ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้ า)
ปี นับแต่วนั ออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป
เท่านัน้
(ข) ถ้ าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดง
ได้ วา่ ดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้นี ้ไม่
สามารถหักเป็ นค่าใช้ จา่ ยของผู้
ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทาง
ภาษี อากรได้ อีกต่อไป หรื อ
(ค) เป็ นกรณีหรื อเงื่อนไขที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
ทังนี
้ ้ ในการขอความเห็นชอบ
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3,000,000,0 อันดับความ
00 น่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้
A+ (tha)
โดยบริ ษัท
ฟิ ทช์ เรทติ ้ง
ประเทศ)
(ไทย จํากัด

ธนาคา
รกรุงศรี
อยุธยา
จํากัด
มหาช)
(น
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ประเภท
หลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้

4.ตราสารด้ อยสิทธิ อัตราดอกเบี ้ย
เพื่อนับเป็ น
ร้ อยละ 5.60
เงินกองทุนประเภท ต่อปี
ที่ 2 2

วันครบ
กําหนดไถ่
ถอน

5 กรกฎาคม
2567

หลัก
ประกั
น

ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่
น่ าเชื่อถือ ผู้แทน
ถอน
ของหุ้นกู้ ผู้ถอื
ณ 31
(Moody’s/ หุ้นกู้
ธันวาคม
Fitch
2558
Ratings)
(บาท)

จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องเสนอแผนการไถ่ถอนหุ้น
กู้ และแผนการทดแทนต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
3,371,180,0 อันดับความ ไม่มี
ในแต่ละชุดของตราสารด้ อย
00
น่าเชื่อถือ
สิทธิถ้ามีการเรี ยกใช้ สทิ ธิในการ (400,000,00 ของหุ้นกู้
0
AA3โดย
ซื ้อ ผู้ออกตราสารด้ อยสิทธิ
ริ งกิต
RAM
สามารถไถ่ถอนและยกเลิกได้
มาเลเซีย) Rating
เต็มจํานวนแต่ไม่รวมจํานวน
Services
เงินต้ นในวันใช้ สทิ ธิ โดยต้ อง
Berhad
ได้ รับการอนุมตั จิ ากธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ เสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรี ยกใช้ สทิ ธิ
30 วัน (รวมดอกเบี ้ยรอตัด
บัญชี ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย แต่ไม่
รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตราสาร
ด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ ไม่สง่ ผล
ต่อการไถ่ถอนขอชุดอื่นๆ โดย
1.แผนการไถ่ถอนหรื อการ
ทดแทนจะต้ องรวมตราสารทาง
การเงินอื่นๆที่เทียบเท่าหรื อสูง
กว่าตราสารด้ อยสิทธิที่จะถูกไถ่
ถอนทังทั
้ นทีหรื อก่อนหน้ า และ
2. การออกตราสารทางการเงิน
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อัตราดอกเบีย้

วันครบ
กําหนดไถ่
ถอน

หลัก
ประกั
น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่
น่ าเชื่อถือ ผู้แทน
ถอน
ของหุ้นกู้ ผู้ถอื
ณ 31
(Moody’s/ หุ้นกู้
ธันวาคม
Fitch
2558
Ratings)
(บาท)

อื่นๆทดแทนจะไม่สง่ ผลต่อ
ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจของผู้ออกตราสาร
หมายเหตุ 1. เป็ นตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิที่ได้ รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่ถกู ทางการเข้ าแทรกแซง - บงล .ร่ วมเสริ มกิจ
544.50 ล้ านบาท
2. เป็ นตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิที่มีการป้องกันความเสีย่ งของกระแสเงินสด 400 ล้ านริ งกิต
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคารและบริษัทย่ อย

ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล) จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 43 ซึ่ง
ระบุว่า “ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล เงินกําไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลให้ จัดสรรเป็ นเงินสํารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนันและเมื
้
่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดโดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ด้วย” สําหรับบริ ษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ของบริ ษัทย่อย โดยขึ ้นอยูก่ บั เงินกําไรของบริ ษัทย่อย
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการ 8 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
ประธานกรรมการ / กรรมการและประธานสํารอง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
4. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
5. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
กรรมการ / กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการ Board
Risk Committee
6. นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
กรรมการ / กรรมการ คณะกรรมการ Board Risk Committee
7. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน/1
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee
8. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

/1 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตัง้ ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน เป็ นกรรมการ แทน นายเคนนี
คิม โดยได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
* ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้ มอบหมายให้ บคุ คลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็ น
ผู้แทนจาก CIMB Bank จํานวน 3 ท่าน คือ ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน และนางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่
ชเว็น
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการซึง่ มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ นายสุภคั ศิวะรักษ์ นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ กรรมการสอง
คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2558 ธนาคารมีการจัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร ทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละราย สรุปได้ ดงั นี ้
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

1.
2.

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

3.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย/1
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
นายเคนนี คิม/2
นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
นายสุภคั ศิวะรักษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกําหนด ค่าตอบแทนสรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

จํานวนครัง้ ที่เข้ า
ร่ วมประชุม
10/12
11/12
10/12

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

หมายเหตุ
/1 ที่ป ระชุมคณะกรรมการ เมื่ อวัน ที่ 22 มกราคม 2558 มีมติรับ ทราบการลาออกจากตํ าแหน่ งกรรมการอิ สระ และกรรมการ
ตรวจสอบของนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
/2 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหน่งกรรมการของนายเคนนี คิม มีผล
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้ นไป

8.2

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

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31มกราคม 2559 ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร มีดงั นี ้
นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
/1
นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
นายพรชัย ปั ทมิมทร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน
/2
นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน
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9.

นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์/3

10.

นางสิริพร อําพันวงษ์ /4

11.
12.
13.
14.

นายตัน คีท จิน/5
นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
นายประภาส ทองสุข
นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านการตลาดและบริ หารผลิตภัณฑ์
ธุรกิจต่างประเทศ และรักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านกลยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสือ่ สารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่

หมายเหตุ
/1 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 มีมติต่ออายุการเป็ นพนักงานของนายสุรชัย จิตตรัตน์ เสนีย์ ตําแหน่ง รอง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559
/2 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั ้งนาย เจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้
ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
/3 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั ้งนายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการตลาดและบริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ ให้ ดํารงตําแหน่ง รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายบริ หารธุรกรรมการเงิน มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12
มกราคม 2559
/4 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตังนางสิ
้
ริพร อําพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้ าน
ปฏิบตั ิการ ให้ ดํารงตําแหน่ง รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 มกราคม 2559
/5 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีมติแต่งตังนายตั
้
น คีท จิน ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านกลยุทธ์ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558

ผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ ้นไป และผู้บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ของธนาคาร ตามเกณฑ์ นิยามผู้บริ หารที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจํานวน 9 คน ดังนี ้
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
4. นายพรชัย ปั ทมินทร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
5. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
6. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
7. นายเพา จาตกานนท์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ รองสายบริ หารเงิน
8. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน
9. นางสาววินติ า กิมสวัสดิ์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารข้ อมูลและรายงาน ด้ านการเงิน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

โครงสร้ างการบริหารจัดการของธนาคาร (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558)
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8.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท

ธนาคารได้ แต่งตัง้ นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อทํา
หน้ าที่ ให้ คํา แนะนําด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ และดูแลกิ จกรรมต่า งๆ ของคณะกรรมการเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
• ให้ คําปรึ กษา และคํา แนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้ อบัง คับต่างๆ ของ
ธนาคารให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของ
ธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ดูแลให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํา กับธนาคารเป็ น
กฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
• ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
• จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นรายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานุการบริ ษัท ได้ แสดงไว้ ในเอกสารแนบ 1
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558)

(1)

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. ค่ าตอบแทนกรรมการ

ในรายงานนี ้ จะให้ รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้ แก่
กรรมการและผู้บริ หารแต่ละคน ในปี 2558 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยประชุมและค่า
รับรองในฐานะกรรมการธนาคาร และ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทังสิ
้ ้น 10,504,000
บาท (ปี 2557 : 8,564,000 บาท) มีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,136,000 บาท (ปี 2557 : 4,856,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee จํานวน 1,320,000 บาท (ปี 2557 : 840,000 บาท
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(หน่วย: บาท)
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน

รายชื่อคณะกรรมการ

ตําแหน่ง
ธนาคาร

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

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ /1
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
นายเคนนี คิม/2
นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
นายสุภคั ศิวะรักษ์ /3

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
รวมค่ าตอบแทน

2,000,000
968,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000
528,000

6,136,000

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่าตอบแทน
ตรวจสอบ สรรหา และการ
กํากับดูแล
กิจการ
864,000
624,000
480,000
480,000
480,000
-

1,824,000

1,104,000

Board Risk
Committee
360,000
480,000
480,000
-

1,320,000

หมายเหตุ
/1 ที่ป ระชุมคณะกรรมการเมื่ อวัน ที่ 29 กัน ยายน 2558 มี มติ รับทราบการลาออกจากตํา แหน่ งคณะกรรมการ Board Risk
Committee ของนางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
/2 กรรมการซึ่งเป็ นผู้แทนจาก CIMB Bank นายเคนนี คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคารและ
ในคณกรรมการชุดย่อย
/3 คณะกรรมการชุดย่อยต่า งๆ โดยส่วนใหญ่ มีกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารเป็ นประธาน/กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้ แต่กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแจ้ งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด

ข. ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้ างและ
บําเหน็จประจําปี โดยคํานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบและความเสีย่ งต่างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือ
หุ้นระยะยาว มาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคาร
หรื อบุคคลใดที่ทํากิจการให้ กบั ธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจ่าย
โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ทู ําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้ ตามที่ฝ่ายจัดการนําเสนอ ในปี 2558 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของ
เงินเดือนของผู้บริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปหรื อผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้บริ หารในสายงานบัญชี
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หรื อการเงิน จํานวน 9 คน ตามนิยามผู้บริ หารของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สํานักงาน ก.ล.ต.) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 75.05 ล้ านบาท และจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ขึ ้นไปจํานวน 36 คน ตามนิยามผู้บริ หารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 195.67 ล้ านบาท
(2)

ค่ าตอบแทนอื่น

ในปี 2558 ธนาคารได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป
หรื อผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน จํานวน 9 คน ตามนิยามผู้บริ หารของ
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 3.75 ล้ านบาท และสมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ขึ ้นไป จํานวน 36 คน ตามนิยามผู้บริ หารของ ธปท. รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9.55 ล้ านบาท
8.5

องค์ กรและบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีพนักงานทังสิ
้ ้นจํานวน 2,896 คน โดยเป็ นพนักงานที่ประจําอยู่สาขา
จํานวน 1,088 คน และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานใหญ่ จํานวน 1,808 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1 คน
สายบริ หารความเสีย่ ง
97 คน
สายสนับสนุนธุรกิจ
71 คน
สายการเงิน
88 คน
สายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
567 คน
สายธุรกิจขนาดใหญ่
116 คน
สายธุรกิจรายย่อย
1,494 คน
สายพาณิชย์ธนกิจ
168 คน
สายบริ หารเงิน
66 คน
สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
49 คน
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
59 คน
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
13 คน
ด้ านสือ่ สารองค์กร
22 คน
ด้ านตรวจสอบภายใน
54 คน
ด้ านกลยุทธ์
8 คน
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน
23 คน
รวม
2,896 คน
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
ในปี 2558 ธนาคารได้ มีการพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นการสร้ างผู้นําจาก
บุคลากรภายใน เพื่อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร โดยวางแผนพัฒนาบุคลากรตาม Competency ในตําแหน่งสําคัญ
(Competency Based Learning) ในส่วนของพัฒนาพนักงานสาขาได้ มี Training Roadmap เพื่อเพิ่มทักษะการเป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพให้ แก่พนักงานสาขาทุกระดับ นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ ความสําคัญเรื่ องการพัฒนาผู้นํา
โดยการจัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นํา (Leadership) ให้ กับพนักงานทุกระดับชัน้ ตลอดถึง ยังมีการนําระบบ Learning
Management System (LMS) ซึ่งเป็ นการอบรมและทดสอบความรู้ ผ่านระบบ E-learning ในหลักสูตรสําคัญสําหรับ
พนักงานทุกระดับชันด้
้ วย นอกจากนี ้ ธนาคารยังมุ่งเน้ นการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ แนวคิด A Better CIMB ตาม
แนวทางของ CIMB Group อีกด้ วย
ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภท
สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์ สินเชื่ อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเอนกประสงค์ เพื่อให้ ธนาคาร
สามารถแข่งขันกับธนาคารชันนํ
้ าของประเทศและรักษาพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพให้ คงอยู่กบั ธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรู ป
ของเงิ นเดือนประจํ าที่ทางธนาคารจ่ายให้ แก่พนักงานในปี บัญชี ดังกล่าวเป็ นจํ านวนรวมทัง้ สิ ้น 2.058.08 ล้ านบาท
ธนาคารยังคงมีแผนที่จะปรับปรุ งสวัสดิการเพื่อพนักงานในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างที่
ลูกจ้ างเลือกและต้ องการเข้ าร่วมทํางานด้ วย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในปี 2558 ธนาคารได้ จดั ฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 212 หลักสูตร ประกอบด้ วยการฝึ กอบรม
ภายในธนาคารจํานวน 103 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน 109 หลักสูตร โดยมีจํานวนพนักงานเข้ ารับการ
อบรมจํานวนทังสิ
้ ้นมากกว่า 2,900 คนหรื อคิดเป็ น 98% ของพนักงานทังหมด
้
เมื่อคิดคํานวนเป็ นจํานวนวันอบรมต่อ
พนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 5 วันต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้ จ่ายด้ านการพัฒนาพนักงานเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 35.1 ล้ านบาท
หลักสูตร Leadership ที่มีการจัดฝึ กอบรมและสอนโดยคนภายในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร Be Proactive, หลักสูตร 7
Habits, หลักสูตร Systematic Problem Solving and Decision Making, หลักสูตร Coaching for High Performance
เป็ นต้ น ตลอดรวมถึงหลักสูตรที่เพิ่มทักษะเฉพาะในงาน เช่น หลักสูตรสินเชื่อ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ ระบบงาน และระเบียบ
งานธนาคาร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ธนาคารยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาการบริ หารให้ แก่พนักงาน
และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และสร้ างเครื อข่ายระหว่าง CIMB Group โดยส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศ เช่น Group
Orientation และ Middle Management Development Plan เป็ นต้ น

ส่วนที่ 2 หน้ า 57

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ข้ อมูลด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่ วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่ งตามประเภท
ลาป่ วย
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน
อื่นๆ
จํานวนวันลาป่ วยเฉลีย่ ต่อพนักงาน (วัน/คน)
จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทเี่ กี่ยวข้ องกับการทํางาน (ราย)
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2558
(ร้ อยละ)
30.76
0.0
69.24
2.71
0

2557
(ร้ อยละ
31.37
0.0
68.63
2.50
0
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การกํากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ธนาคารเชื่อมัน่ ว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการสร้ างวัฒนธรรมและโครงสร้ างการกํากับดูแล
กิจการที่แข็งแกร่ งทัว่ ทังองค์
้ กรจะช่วยให้ ธนาคารสามารถสร้ างคุณค่าเพิ่มแก่ผ้ ูมีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม ดังนัน้ ธนาคารจึง
มุ่งมัน่ ดําเนินการกําหนดหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิ จระดับสูงสุดสําหรั บ
กิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
หลักการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนด ประเมิน และบริ หารจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
โดยกําหนดกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้ การดําเนินธุรกิจและการควบคุมในด้ านต่างๆ ซึ่งรวมด้ านการเงินและ
ปฏิบตั ิการ ตลอดจนการกํากับการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในและฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าที่ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆของธนาคารให้
สามารถขับเคลือ่ นองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ที่ตงไว้
ั ้ ในขณะที่มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ
นอกจากนี ้ ธนาคารยังเน้ นให้ ความรู้ ความเข้ าใจ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานในเรื่ องจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมาย
และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิทางวินยั
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
สําหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียมีความไว้ วางใจและเชื่อมัน่ ในการบริ หารจัดการ
ธุรกิจของธนาคาร อันจะช่วยเสริ มศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มตลอดจนสร้ างความมัน่ คงแก่ธนาคารในระยะยาว
ธนาคารมีการทบทวนปรั บปรุ งนโยบายการกํ ากับดูแ ลกิ จการครั ง้ ที่ 2 ในเดื อนมกราคม 2554 และครั ง้ ที่ 3 ในเดือ น
มกราคม 2557 เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสถาบันที่กํากับดูแล
ธนาคารที่ เ กี่ ย วข้ อง โปรดดู ร ายละเอี ย ดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของธนาคารได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ธ นาคาร
www.cimbthai.com
การกํากับดูแลกิจการ
1.

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิพื ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังมี
้ การ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้นในเชิงรุ กอยู่เสมอ เช่น สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น และการได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
ธนาคาร การมีสว่ นแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียม และการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียง แสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เช่น การแต่งตังกรรมการ
้
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจัดสรรกําไร
การจ่ายเงินปั นผล การเพิ่มทุนหรื อลดทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
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ธนาคารจัดให้ มีก ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ า ปี ภายในสี่เ ดือน นับ แต่วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี ของธนาคาร
สําหรับการประชุมคราวอื่น นอกเหนือจากการประชุมสามัญ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
เมื่อใดก็ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจํ าปี 2558 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2558
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม รวมถึงการเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อเข้ ารั บ การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการธนาคารได้
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ า
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ธนาคารได้ จดั ส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระการ
ประชุมมี การระบุอย่า งชัด เจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่ อทราบ หรื อ เพื่อ พิจารณา รวมทัง้ ข้ อเท็จจริ งและเหตุผ ลตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการแต่ละวาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ในการเข้ าร่ วม
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2557 ในรูปเล่ม โดยธนาคารมอบหมาย
ให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะเป็ นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือนัด
ประชุมให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น พิจ าณาล่ว งหน้ าก่ อ นการประชุม 14 วัน รวมทัง้ ได้ เ ผยแพร่ ห นัง สือ นัดประชุมพร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลสําหรับก่อนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ แจ้ งผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ด้ วย ตลอดจนโฆษณาคําบอกกล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์
รายวันเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายได้ กําหนดไว้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคาร
ได้ อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุม โดยจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียน และตรวจสอบ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยนํา
ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) มาใช้ ในการลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี ้ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมได้ ลว่ งหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง และในระหว่างการประชุม
ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระที่ยงั ไม่ลงมติได้ อีกด้ วย ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่มีความ
ประสงค์ จะมอบให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน ธนาคารได้ จัดทําแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียด
วิธีการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์ มดังกล่าวจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายพร้ อมหนังสือนัดประชุม และเพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นโดยเสนอชื่อกรรมการอิสระพร้ อมประวัติให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มี
ผู้ถือหุ้นจํานวน 1 ราย มอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 กรรมการธนาคารเข้ าร่ วมประชุมร้ อยละ 88.89 และมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะรวมจํานวน 591 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 19,792,420,580 หุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 93.87 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ก่อนเริ่ มเข้ าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานกรรมการได้ มอบหมาย
ให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ รองประธาน
กรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้เข้ าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ เนื่องจากข้ อจํากัดทางด้ านภาษา นอกจากนี ้ ธนาคารได้ นําเสนอข้ อมูลในระบบวีดีทศั น์
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รวมทัง้ จัด ให้ มีการแปลเป็ นภาษาอัง กฤษเพื่อ อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถื อหุ้นต่างชาติ ทัง้ นี ้ กรรมการและผู้บริ หารที่
เกี่ยวข้ องได้ ตอบคําถามรวมทังข้
้ อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้ วน สําหรับการนับคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็ นไป
อย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็ นไปตามลําดับในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการ
เพิ่มหรื อสลับวาระการประชุม ในการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ ใช้ บตั รคะแนนเสียงที่มีบาร์ โค้ ด (Barcode) และเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ภายหลัง การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ธนาคารได้ จัด ทํา รายงาน
การประชุม อย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว น อาทิ สรุ ป สาระสําคัญของคําถาม คําชี ้แจง ตลอดจนข้ อคิดเห็นต่างๆ คะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่าไร เป็ นต้ น โดยจัดส่ง
ร่ างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องภายใน 14 นับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com สําหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ อ้างอิงด้ วย
2.

การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

ธนาคารตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งเท่ า เที ย มกัน รวมทัง้ หน้ า ที่ ใ นการดูแ ล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงได้ จดั ให้ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เพื่อป้องกันการนําข้ อมูลภายในของธนาคารไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้ มีนโยบายและ
กําหนดเป็ นระเบียบงาน ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะใช้ ข้อมูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน ไปใช้ เพื่อทําการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนันจะเผยแพร่
้
สู่สาธารณชน นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตัง้ แต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ ้นไป หรื อผู้ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าผู้บริ หารระดับสูง และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้บริ หารฝ่ ายขึ ้นไปหรือ
เทียบเท่า มีหน้ าที่ต้องรายงานการซื ้อ-ขายหลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
ธนาคารต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และต้ องสําเนารายงาน
ดังกล่าวให้ สาํ นักกรรมการผู้จดั การใหญ่เพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน ธนาคารได้ จดั ทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริ หารของ
ธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ โดย
หลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใส
3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

ธนาคารให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Code of Conduct)
1.
ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของ
ลูกค้ า รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในการทําธุรกรรมต่างๆ ธนาคารได้ จดั ตัง้ CIMB Thai Care Centre เพื่อรับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

และดําเนินการเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ของลูกค้ า ที่ศูนย์นี ้จะมีฐานข้ อมูลรวบรวมข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าและจัดเป็ น
หมวดหมู่ตามแหล่งที่มาและประเภท มีการจัดทํารายงานส่งไปยังสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน
และฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานรวมทัง้ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อร่ วมแก้ ปัญหาตามที่ได้ รับการร้ องเรี ยนมาอย่างมี
ประสิทธิ ผล เป็ นธรรม สอดคล้ องกันและทันการณ์ โดยธนาคารรักษาความลับของลูกค้ าอย่างเคร่ งครัดตลอดเวลา ไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกําหนด หรื อได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ า
เท่านัน้
2.
ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารให้ ค วามสํ า คัญ กับ การมี ร ะบบการทํ า งานที่ ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิ ผล มีการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจโดยถือเป็ นนโยบายที่พนักงานทุกคนต้ องถือปฏิบตั ิ ธนาคารเน้ นสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ปกป้องรักษาทรัพย์สนิ และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม ในขณะเดียวกันก็สง่ เสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิอย่างเต็มที่
และเท่าเทียมกันในลักษณะที่เปิ ดเผย เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียรายนันจะต้
้ องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว นอกจากเป็ นการลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
3.
พนักงาน
ธนาคารเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่า งเป็ นธรรม และให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของบุค ลากร โดยส่ง เสริ มให้ พนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงานมีโอกาสในการ
ยกระดับการปฏิบตั ิงานของตนและมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ ้น การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารมี
การเติบโตที่ยงั่ ยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี แม้ ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม
4.
เจ้ าหนีแ้ ละคู่ค้า
ธนาคารยึดมัน่ ในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
โดยทําธุรกิจกับเจ้ าหนี ้และคูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรมและสอดคล้ องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
5.
คู่แข่ ง
ธนาคารเห็นความสําคัญของสภาวะการดําเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันและเป็ นธรรม จึงปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเสมอ
ภาคและเป็ นธรรม รวมทังไม่
้ ก้าวล่วงเข้ าไปยังข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชื่อเสียงของคูแ่ ข่ง
โดยมีการกําหนดหลักปฏิบตั ิที่ดีทางจริ ยธรรมและกฎหมายเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับพนักงาน
6.
ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้ างผลในทางบวกต่อชุมชนและสิง่ แวดล้ อมได้ จึงได้ มีการทําและส่งเสริ ม
กิจกรรมการกุศลต่างๆ หลายรายการ ได้ แก่ พิธีทอดกฐิ น โครงการบริ จาคโลหิต และการบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ
สงฆ์ เด็กที่ด้อยโอกาส และชุมชนโดยทัว่ ไป (ดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารได้ ในหัวข้ อความรับผิดชอบต่อ
สังคม)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

ธนาคารตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ทันการณ์ ชัดเจน และทัว่ ถึง โดย
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคารทังข้
้ อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลในแบบ
รายงานประจําปี ตามหลักเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
(แบบ 56-2) และการดําเนินการโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุนต่อตลาดทุนไทย รวมทัง้
ให้ บริ การข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
และประชาชนทัว่ ไป การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าว ได้ แก่
• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ทําหน้ าที่ในการเผยแพร่ ข้อมูลธนาคารและป็ นตัวแทนใน

การสือ่ สารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สือ่ มวลชนและผู้ที่สนใจทัว่ ไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรม
ที่เป็ นสาระสําคัญอย่างถูกต้ อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2558 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อนําเสนอข้ อมูลทังทางตรงและทางอ้
้
อมดังนี ้
1. ธนาคารให้ การต้ อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์จํานวน 16 ราย เข้ าพบฝ่ ายบริ หารรวมทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ เพื่อรับทราบ
สถานภาพการประกอบการ
2. จัดทําการเผยแพร่ขา่ ว (Press Release) ในกรณีที่บริ ษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรื อกิจกรรมทางธุรกิจที่สาํ คัญ
3. มี ช่ อ งทางให้ ข้ อมู ล และตอบข้ อซั ก ถามของผู้ ลงทุ น และสื่ อ มวลชนที่ ติ ด ต่ อ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
ir@cimbthai.com หรื อทางโทรศัพท์ 0-2638-8287 หรื อทางเว็บไซต์http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
• การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารสูป
่ ระชาชนทัว่ ไป เกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ ผ้ สู นใจได้ ทราบข้ อมูลอย่างทัว่ ถึงและเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ สอบถามธนาคารเกี่ยวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ก.

โครงสร้ างคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาด้ านการเงินและการธนาคาร การบริ หารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีตรวจสอบและเป็ นบุคคลที่
เคยดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ รวม 8 คน การเลือกตังคณะกรรมการของธนาคารเป็
้
นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
และตามข้ อบังคับธนาคาร ซึ่งกําหนดให้ คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดย
ธนาคารได้ กําหนดโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและการจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยต่างๆ ให้ สอดคล้ อง
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ประกอบด้ วย
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กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ

2
3
3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คน
คน
คน (ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 37.5 ของกรรมการทัง้ คณะ)

โดยกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบัติที่สอดคล้ อง
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็ น
บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ระหว่างกันอย่าง
ชัดเจน เพื่อแบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริ หารงานประจําออกจากกัน ไม่ให้ คน
ใดคนหนึง่ มีอํานาจโดยไม่จํากัด ตลอดจนเพื่อความเป็ นอิสระของประธานกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนตามข้ อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งอาจได้ รับการเลือกตังเข้
้ ามา
ใหม่ก็ได้
ธนาคารมีนโยบายเรื่ องการดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่นของคณะกรรมการไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้
• กรรมการ ผู้จดั การ และผู้มีอํานาจในการจัดการของธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หาร หรื อกรรมการมีอํานาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างในบริ ษัทอื่นอีกได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ
• กรรมการธนาคารควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้ าที่
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยรวมถึงอํานาจหน้ าที่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. ดําเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารกําหนดไว้
ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ ฐานะของธนาคาร เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ ที่สอดคล้ องกับนโยบาย
และสภาพตลาด
2. พิจารณาและกลัน่ กรองการดําเนินงานทางธุรกิจ รวมทังมี
้ อํานาจอนุมตั ิตามระเบียบที่กําหนดไว้
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ของธนาคาร อาทิ การเงิน การบริ หารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน งานปฏิบตั ิการ และงานทรัพยากรบุคคล
4. เป็ นตัวแทนธนาคาร ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับ
ดูแลอื่นๆ

ส่วนที่ 2 หน้ า 64

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

5. ดูแลให้ การสือ่ สารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และพนักงานเป็ นไปในทางเสริ มชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
ของธนาคาร
6. พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตังโดย
้
คณะกรรมการ
7. นําหลักบริ หารโดยธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้ ทวั่ ถึงทังองค์
้ กร
ธนาคารได้ แต่งตัง้ นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อทํา
หน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
• ให้ คําปรึ กษา และคําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆ ของ
ธนาคารให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของ
ธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับธนาคารเป็ น
กฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
• ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
• จัดทําและเก็ บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดําเนินการอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด
ข.

คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการได้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพื่อ
ช่วยกลัน่ กรองการปฏิบตั ิงานเฉพาะด้ านและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพื่อให้ ธนาคารมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ค.

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.

ความเป็ นผู้นําและวิสัยทัศน์

กรรมการธนาคารเป็ นผู้มีความรู้ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถ
เฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั ธนาคาร ทังนี
้ ้ ธนาคารกําหนดบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การ
แต่งตัง้ และการถอดถอนกรรมการของธนาคารไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการและข้ อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการ
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ธนาคารมีอํานาจและมุง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเข้ าใจในภาพรวมของ
ธุรกิจของธนาคาร ติดตามดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมิน
การบริ หารงานของฝ่ ายจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2.

จริยธรรมและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ธนาคารกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Conduct ) ไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของ
ธนาคาร เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารที่มีตอ่ ลูกค้ า ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน คูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้ ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ การรักษา
ความลับของลูกค้ า ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรมในวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและ
ปฏิ บัติต ามกฎข้ อ บัง คับ อย่า งเคร่ ง ครั ด อี ก ทัง้ ให้ ค วามร่ วมมื อ ต่อ องค์ ก รที่ กํา กับ ดูแ ลอย่า งเคร่ ง ครั ด โดยให้ ถือ เป็ น
ภาระหน้ าที่ที่บุคลากรของธนาคารทุกคนต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแล
กิ จการของธนาคารเป็ นประจํ าโดยใช้ ดุลยพินิจอย่างถูกต้ อง หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการกํ ากับดูแลกิ จการ
ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการลงโทษผู้ละเมิดนันทางวิ
้
นยั โปรดดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารได้ ที่เว็บไซต์
ธนาคาร www.cimbthai.com
ธนาคารได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการ
กํ า กับ ดูแ ลกิ จ การของธนาคาร โดยประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ทุก คนเข้ า ไปเรี ย นรู้ นโยบายผ่า นระบบ LMS (Learning
Management System) และให้ มีการลงนามรับทราบเพื่อให้ มีการปฎิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรื อรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี ้
• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้ สินเชื่อ หรื อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทํา ธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้
สินเชื่อแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการ
จัดการของธนาคารกับธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์ และไม่มีกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับการให้
สินเชื่อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อนันๆ
้ เข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อใน
รายการนัน้
• ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้ แก่ การตกลงเข้ า
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการตกลงเข้ าทํารายการเพื่อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สําคัญ
และ/หรื อสิทธิในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาํ คัญของธนาคาร โดยธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ
หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หากเข้ าเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ธนาคาร รองกรรมการผู้จดั การใหญ่หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารระดับสูง และผู้บริ หารซึง่ ดํารงตําแหน่งในสายกล
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ยุทธ์ และการเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้ องอื่นๆ ตามข้ อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการต้ องดําเนินการดังนี ้
1) ดูแลให้ สาระของรายการเป็ นธรรม คือ รายการนันสมเหตุ
้
สมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร และเงื่อนไข
ของรายการไม่แตกต่าง หรื อเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และ
2) ดูแลให้ กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างพอเพียง
การดําเนินการอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีขนตอนนํ
ั้
าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอมติเห็นชอบ โดย
ผู้อนุมตั ิจะต้ องไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียกับการทํารายการ และกรรมการที่มีส่วนได้ เสียต้ องไม่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
นอกจากนี ้ อาจจัดให้ มีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม กรณีรายการดังกล่าวต้ องขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ง.

การประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารมีการกํ าหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ ล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี โดยจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในทุกๆ ไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และ
อาจจัดให้ มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า วัน 7
ก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณา ศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและจัดสรรเวลาใน
เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บ การประชุมอย่างเหมาะสม
รายงานการประชุมที่ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพร้ อมสําหรั บให้ คณะกรรมการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้ ในปี 2558 ธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมจํานวน 12 ครัง้ (รายละเอียด
การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ “การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ”)
จ.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ธนาคารจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการร่ วมกัน
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะต่างๆ อันจะนําไปสูก่ ารปรับปรุ งแก้ ไข
การดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยประเมินแบบรายคณะ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่ 1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2)
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหน้ าที่ของกรรมการ 5)
ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริ หาร และประเมินแบบรายบุคคล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ 1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าที่รวบรวมผลประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการเสนอต่อ ประธานกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนแนวปฏิ บัติ เ ป็ นไปตามกฎบัต รของ
คณะกรรมการต่อไป
ส่วนที่ 2 หน้ า 67

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รวมทังธนาคารยั
้
งจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับดัชนีวดั ผลสําเร็ จ (Key Performance Indicator) ที่กําหนดตามกลยุทธ์ และ
เป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าที่รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
ฉ.

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการธนาคารมี น โยบายให้ เ ปิ ดเผยจํ า นวนค่า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ตาม
หลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนและกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานที่กํากับดูแล ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าว
มีอตั ราที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ระดับค่าตอบแทนของสถาบันอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
•

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ

ธนาคารกําหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ ในข้ อบังคับของธนาคารอย่างกว้ างๆ เพื่อให้ มีความยืดหยุ่น
เพียงพอที่จะปรับเปลีย่ นได้ ตามผลการดําเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยกําหนดให้ กรรมการของธนาคารมี
สิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตั ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทังนี
้ ้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของพนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคารซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่
เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้เสนอข้ อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับการสร้ าง
ผลตอบแทนระยะยาวให้ กับธนาคารและผู้ถื อหุ้น และคํา นึงถึ งปั จจัย ต่า งๆ เช่ น ความสอดคล้ อ งกับ ค่า ตอบแทนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 21 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้ อนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2558 โดยอัตราค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี ้
1.

ค่าเบี ้ยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ
ค่าเบี ้ยประชุม
ประธานกรรมการ
130,000
รองประธานกรรมการ
88,000
กรรมการ
44,000
ค่ารับรอง
ประธานกรรมการ
70,000
ทัง้ นี ้ กรรมการจะเป็ นผูเ้ สียภาษี เงิ นได้ทีเ่ กิ ดขึ้น

•

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

•
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2.
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคาร
้
ให้ เป็ นคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ของธนาคาร ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายเดือน มีดงั นี ้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
72,000 บาทต่อเดือน
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
52,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ
40,000 บาทต่อเดือน
ทัง้ นี ้ กรรมการจะเป็ นผูเ้ สียภาษี เงิ นได้ทีเ่ กิ ดขึ้น
• กรรมการในคณะกรรมการชุด ย่อยมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่ มจากการที่ได้ รับมอบหมายหน้ า ที่ความรับผิด ชอบ

เพิ่มขึ ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
• คณะกรรมการอาจแต่งตังบุ
้ คคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการงานของ
ธนาคาร โดยกําหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร
• คณะกรรมการมีหน้ าที่เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
ช.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริ มให้ กรรมการได้ เข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาวิสยั ทัศน์ให้ กว้ างไกล โดย
กรรมการธนาคารส่วนใหญ่ ได้ ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการเป็ นกรรมการบริ ษัทจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Programme (DCP) และ
หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) ทังนี
้ ้ รายละเอียดการฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละคนได้ แสดงไว้ ที่
ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
สําหรับในปี 2558 มีกรรมการใหม่ที่ได้ รับแต่งตังจากที
้
่คณะกรรมการธนาคาร จํานวน 1 คน ทังนี
้ ้ ธนาคารจัดให้ มี
การปฐมนิเทศโดยมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจํา พร้ อมทังได้
้ สง่ มอบคู่มือ
กรรมการเพื่อ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักบรรษั ท ภิบาลที่ดี ซึ่ง มีหัว ข้ อต่างๆ ได้ แ ก่ บทบาทหน้ าที่ค วามรั บผิ ดชอบของ
“กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทังรวบรวมกฎหมายและข้
้
อกําหนดต่างๆ ที่กรรมการควรทราบในฐานะการเป็ น
กรรมการ
ซ.

แผนการสืบทอดตําแหน่ ง

ธนาคารได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้
ด้ านทรัพยากรบุคคลจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพื่อสรรหาและเตรี ยมความพร้ อมของผู้บริ หารระดับสูงและพัฒนาผู้
ที่มีศกั ยภาพที่จะสืบทอดตําแหน่งสําคัญในการบริ หารงานและดําเนินธุรกิจของธนาคารได้ อย่างต่อเนื่อง ทังที
้ ่สามารถสืบ
ทอดตําแหน่งได้ ทนั ทีหรื อในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขนตอนสํ
ั้
าคัญในการดําเนินการ เพื่อผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร ดังนี ้
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1. กําหนดตําแหน่งที่สาํ คัญในการดําเนินกิจการธนาคารในแต่ละสายงาน/ด้ าน
2. กําหนดคุณสมบัติที่ต้องการของผู้สบื ทอดตําแหน่ง
3. กําหนดและวางตัวผู้บริ หารในแต่ละสายงาน/ด้ าน ที่มีคณ
ุ สมบัติและความพร้ อมในการสืบทอดตําแหน่งได้
ทันทีหรื อภายใน 1 ปี
4. กําหนดและวางตัวผู้บริ หารในแต่ละสายงาน/ด้ าน ที่มีคณ
ุ สมบัติและความพร้ อมในการสืบทอดตําแหน่งได้
ภายในระยะมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป
5. กําหนดและวางตัวพนักงานและผู้บริ หารในระดับต่างๆ ที่มีศกั ยภาพสูงเป็ นพิเศษที่มีโอกาสเป็ นผู้สืบทอด
ตําแหน่งในโอกาสต่อไป
6. วางแผนการพัฒนาผู้บริ หารที่ได้ รับการกําหนดและวางตัว และดําเนินการพัฒนาตามแผนที่ได้ วางไว้ เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อม
7. ทบทวนและจัดทําแผนประจําปี เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการธนาคาร
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อยของธนาคาร
ธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี ้

ก.

คณะกรรมการธนาคาร

1.

กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการเพียงอย่างเดียว มิได้ เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร อาจเป็ นหรื อไม่เป็ น
กรรมการอิสระก็ได้
2.

กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการทีท่ ําหน้ าที่รับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ
เยี่ยงผู้บริ หาร และให้ หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพัน
3.

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
หมายความถึง กรรมการรายหนึง่ หรื อหลายรายที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคารให้
้
เป็ นกรรมการผู้
ที่สามารถมีอํานาจลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้
4.

กรรมการอิสระ
หมายความถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้ องหรื อส่วนร่ วมในการบริ หารงานหรื อมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับ
สถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี ้
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(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
้
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของ
ผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ ที่
ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อไม่เคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อไม่เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ ความช่ว ยเหลือ ทางการเงิ น
ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ู ยืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงการกระทําอื่นในลักษณะ
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ธนาคารหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนของธนาคารหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูล ค่าของรายการที่เ กี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุนว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่เริ่ มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของธนาคาร บ ริ ษั ท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อ ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ร่วมตัดสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ข.

อํานาจของคณะกรรมการธนาคาร

1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานและลูกจ้ างของธนาคาร กํ าหนดจ่ายเงิ น
บําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน หรื อลูกจ้ างของธนาคารหรื อบุคคลใดที่ทํากิ จการให้ ธนาคาร และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. คณะกรรมการธนาคารมีอํา นาจตัง้ คณะกรรมการชุดย่อ ยต่างๆตามที่ เห็นว่า จํ าเป็ นเหมาะสม เพื่อช่ว ย
ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทังกํ
้ าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตังบุ
้ คคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ ความ
คิดเห็นในกิจการงานของธนาคารและกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิงาน
อย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ค. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
หน้ าที่ความรับผิดชอบพื ้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้ แก่ การใช้ ดลุ พินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะ
ที่เห็นโดยสุจริ ตว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้ อบังคับ
ของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. กําหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร การกําหนดมาตรฐาน
การดําเนินกิจการ ทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากับติดตามดูแลการดําเนินกิจการของธนาคารให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ตลอดจนสนับสนุนการใช้ สทิ ธิ
ของผู้ถือหุ้น เปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
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3. สรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ เพื่อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
4. ทบทวนและอนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการ
5. มอบหมายอํานาจให้ ผ้ บู ริ หารสามารถดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่หากเป็ นกรณีที่เป็ นเรื่ องสําคัญ
มีผลกระทบสูงและเป็ นเรื่ องที่มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทุน การลงทุนในธุรกิจอื่น การ
ควบรวมกิจการ การจําหน่ายสินทรัพย์ และรายจ่ายลงทุน หรื อหากเป็ นเรื่ องที่ต้องขอให้ คณะกรรมการให้ สตั ยาบัน ซึ่ง
รวมถึงเรื่ องที่ผ้ บู ริ หารมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหากจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะ
เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
6. กําหนดเรื่ องที่ฝ่ายจัดการจะต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
7. กําหนดมาตรการเพื่อให้ ฝ่ายจัดการมีการถ่ายทอดและดูแลให้ มีการถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยัง
พนักงานทุกระดับขององค์กร
8. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ ธนาคารดําเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
9. กํากับดูแลให้ ธนาคารมีระบบบริ หารความเสีย่ งด้ านต่างๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. ดําเนินการให้ ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์ของธนาคาร กําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กําหนด
นโยบายและวิธีการควบคุมดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของธนาคารไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
พร้ อมทังมี
้ การประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกสิ ้นปี
11. ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
12. เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริ ษัทในเครื อให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลให้ มีการจัดทําบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทําให้ สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
13. จัดให้ มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที่เกิ ดขึน้ จริ งว่า เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ รวมทัง้ ปั ญหา
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุ งแก้ ไขแผนงานและกลยุทธ์ ต่างๆ ได้ ตามความ
เหมาะสม
14. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริ หารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับค่าจ้ างและบําเหน็จ
ประจําปี โดยคํานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบและความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ประกอบการพิจารณา
15. พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ
บุคคลใดที่ทํากิจการให้ กบั ธนาคาร โดยจะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้ ตามที่ฝ่ายจัดการนําเสนอ
16. แต่งตัง้ บุคคลใดมาเป็ นที่ป รึ กษาคณะกรรมการธนาคาร หรื อขอรั บความเห็ นทางวิชาชี พ จากที่ปรึ กษา
ภายนอก เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารด้ วยค่าใช้ จ่ายของธนาคาร พร้ อมทังกํ
้ าหนดค่าตอบแทน
และบําเหน็จตามที่เห็นสมควร
17. แต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึง่ เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกํากับดูแลกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการ
ธนาคารในด้ านที่ได้ รับมอบหมาย พร้ อมทังกํ
้ าหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการชุดย่อย
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สามารถจัดจ้ างที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมาให้ ความเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนจัด ให้ มี พ นัก งานประจํา ทํา หน้ า ที่
ติ ด ตาม หาข้ อมูล ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการชุดย่อยด้ วยค่าใช้ จ่ายของธนาคารได้
18. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
19. แต่งตังเลขานุ
้
การของคณะกรรมการธนาคารเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร และช่วย
ให้ คณะกรรมการธนาคารและธนาคารปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
20. จัดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายหรื อกฎบัตร
ของคณะกรรมการ และนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
21. จัด ให้ มี ก ารควบคุม ดูแ ลและทิ ศ ทางการปฏิ บัติ ง านของหน่ว ยงานต่า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี ค วาม
สอดคล้ องกันทังองค์
้ กร
22. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการธนาคารต้ องพร้ อมที่จะตัดสินใจโดยไม่อยูภ่ ายใต้ การครอบงําใดๆ และพร้ อมที่จะคัดค้ านในกรณีที่
มีความเห็นขัดแย้ งหรื อกรณีของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมตั ิรายการต่างๆ หรื อเสนอความเห็นต่อผู้ถือ
หุ้นให้ อนุมตั ิตามที่เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี ้
หลักความเพียงพอ
1) กระทําการที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
2) การตัดสินใจนันได้
้ กระทําอย่างระมัดระวัง และ
3) การตัดสินใจนันได้
้ กระทําอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยไม่มีผลประโยชน์สว่ นตน
หลักความระมัดระวัง
1) ทําโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยูภ่ ายใต้ สถานการณ์เช่นนันจะพึ
้
งกระทํา
2) ทําโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
3) ไม่มีเหตุที่นา่ สงสัยว่าข้ อมูลนันไม่
้ นา่ เชื่อถือ หรื อไม่ถกู ต้ อง
หลักความซื่อตรง
1) การกระทํานันมี
้ จดุ มุง่ หมายโดยชอบ
2) การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3) การไม่นําข้ อมูลหรื อโอกาสของธนาคารไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
ง.

การสรรหา การแต่ งตัง้ และการถอดถอนกรรมการ

เป็ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข องผู้ถือ หุ้น ในการเลือ กตัง้ บุค คลเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการของธนาคาร ธนาคารมี
กระบวนการสรรหาผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการที่ โ ปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาและการกํากับดูแลกิจการทําหน้ าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอน
้
กรรมการตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของธนาคารดังนี ้
1. โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้ มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดย
จํานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ในการออกคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการของธนาคารให้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการ
ตามข้ อบังคับของธนาคารข้ อ 16 . คือ
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
้
ยงเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครัง้ เดียว
เต็มตามจํานวนกรรมการทังหมดที
้
่จะต้ องเลือกตัง้ ในคราวนันก็
้ ได้ ทัง้ นี ้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
เห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล
แต่ละคนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงเลือกตังจะได้
้
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นนันมี
้ อยู่
ทังหมดตาม
้
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ หู นึ่ (1)งผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ใช้ การจับสลาก ตาม
วิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็ นผู้กําหนด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
4. การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ กรรมการที่
คงเหลืออยูเ่ ป็ นผู้สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถัด ไป เว้ น แต่ ว าระของกรรมการที่ ว่ า งลงจะเหลื อ น้ อ ยกว่ า สองเดื อ น ทัง้ นี ้ มติ
คณะกรรมการธนาคารจะต้ องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี ้ พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ ให้ อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ ให้ ธนาคาร
พาณิ ชย์ ถอดถอนกรรมการหรื อบุคคลซึ่งรั บผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชนหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้ และให้ ธนาคารแต่งตัง้
บุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทนและให้ ถือว่าคําสัง่ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ให้ ถอดถอนหรื อแต่งตังกรรมการนี
้
้เป็ นที่สิ ้นสุด
คณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการ 8 คน ดังนี ้
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
ประธานกรรมการ / กรรมการและประธานสํารอง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

4.

ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

5.

นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

6.
7.
8.

นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน/1
นายสุภคั ศิวะรักษ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ /
กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการ Board Risk Committee
กรรมการ / กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หมายเหตุ
/1 ที ป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื อ่ วันที ่ 27 พฤศจิ กายน 2558 มี มติ แต่งตัง้ ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน เป็ นกรรมการ แทน นาย
เคนนี คิ ม โดยได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื อ่ วันที ่ 24 ธันวาคม 2558
* ที ป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคารเมื ่อวันที ่ 22 มกราคม 2559 มี มติ รับทราบการลาออกจากตํ าแหน่งกรรมการอิ สระและกรรมการ
ตรวจสอบของนางสาวโสภาวดี เลิ ศมนัสชัย มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้ มอบหมายให้ บคุ คลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็ น
ผู้แทนจาก CIMB Bank จํานวน 3 ท่าน คือ ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน และนางสาวเซรี น่า ตัน
เหม่ ชเว็น
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการซึง่ มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ นายสุภคั ศิวะรักษ์ นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ กรรมการ
สองคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
จ.

คณะกรรมการชุดย่ อย (ณ วันที ่ 31 มกราคม 2559)

คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยต่างๆ ต่อไปนี ้ เพื่อช่วยในการกํ ากับดูแลกิ จการของ
ธนาคารให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
4. คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับธุรกรรมชาริ อะฮ์
5. คณะกรรมการจัดการ
6. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิต
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสือ่ สาร
คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3
คณะทํางานบริ หารจัดการหนี ้ที่มีปัญหา

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
2. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ /1
4. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
5. นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน

เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการเกี่ยวกับ
งานตรวจสอบภายใน
เป็ น เลขานุการเกี่ยวกับงาน
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ
/1 ที ่ประชุมคณะกรรมการเมื ่อวันที ่ 22 มกราคม 2559 มี มติ แต่ งตัง้ นางวาทนันทน์ พี เทอร์ สิค เป็ น กรรมการตรวจสอบ แทน
นางสาวโสภาวดี เลิ ศมนัสชัย ทีล่ าออก

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายทังในด้
้ านบัญชี หลักปฏิบตั ิในการรายงานต่างๆ และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบต้ องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง
และหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรื อไม่ โดยคํานึงถึงข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ ข้ อกํ า หนดสําหรั บบริ ษัท จดทะเบี ยนของสํา นักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานของด้ านตรวจสอบภายใน
3. เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
รวมทังสอบทานประสิ
้
ทธิผลของการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
4. สอบทานประสิทธิผลของงานกํากับการปฏิบตั ิงานรวมทังกํ
้ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของทางการที่เกี่ยวข้ อง
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5. สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกํากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้ มีการ
ดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็ วจากฝ่ ายจัดการ
6. สอบทานให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุม่
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
7. สอบทานรายการที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันทังหมดซึ
้
ง่ เสนอโดยฝ่ ายจัดการ อันอาจเกิดขึ ้นภายในกลุม่ ธนาคาร ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็ นระยะๆ
8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดําเนินการแก้ ไขหรื อการปรั บปรุ งประเด็นต่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการ
ทุจริ ต การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสําคัญด้ านการควบคุมภายใน หรื อการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดต่างๆที่
เกี่ยวข้ อง หากคณะกรรมการธนาคารหรื อฝ่ ายจัดการไม่ได้ มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากํ าหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง คนใดต้ องรายงานรายการดังกล่าวต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. จัดทํารายงานการปฏิบตั งิ านด้ านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของธนาคาร โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ลงนาม รายงานนี ้จะต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
10. กําหนดขอบเขต บทบาท และหน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้เชี่ ยวชาญภายนอกในการให้ บริ การคําปรึ กษาแก่
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อการแต่งตังฝ่
้ ายบริ หารเพื่อทําหน้ าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดแจ้ ง
11. อนุมตั ิ ปรับปรุ งแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับการกํากับการปฏิบตั ิงาน ที่หน่วยงานกํากับ
ดูแลไม่ได้ กําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
12. อนุมตั ิรายงานการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
13. อนุมตั ิกฎบัตรของด้ านตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
14. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
2.

คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
กรรมการอิสระ
เป็ น ประธาน
2. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง ประธานกรรมการ
เป็ น กรรมการและ
ประธานสํารอง
3. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ
เป็ น กรรมการ
4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ น เลขานุการ
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
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อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ด้ านสรรหา
• กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป) เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหากมีการร้ องขอ
• คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมตั ิ
(ก) กรรมการธนาคาร
(ข) กรรมการธนาคารที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
(ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป
• ดูแลให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป โดยคณะกรรมการจะต้ อ งประกอบด้ ว ยบุค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
• เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของธนาคาร
• พิจารณาการแต่งตังและค่
้
าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในเครื อของธนาคารและเสนอให้ คณะกรรมการของ
บริ ษัทในเครื อเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
2. ด้ านกําหนดค่าตอบแทน
• กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่
กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ ้นไป) โดยต้ องมีหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจน
โปร่งใส เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หากมีการร้ องขอ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรื่ องผลประโยชน์และสวัสดิการต้ องครอบคลุมในทุกด้ านที่เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้ องด้ วย)
• ดูแ ลให้ ก รรมการ และผู้มี อํ า นาจในการจัด การ (ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึน้ ไป) ได้ รั บ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น
ควรได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายนัน้
• กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้น
ไป) เพื่ อพิ จ ารณาปรั บผลตอบแทนประจํ าปี โดยจะต้ องคํ านึง ถึง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบ และความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงให้ ความสําคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
ด้ วย
• เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมทังจั
้ ดทํารายงาน
การกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้ อยต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี ของธนาคารด้ วย
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• ทบทวนโครงสร้ างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนว
ปฏิบตั ิของธุรกิจธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group
• พิ จ ารณาและเสนอกรอบการปรั บ เงิ น เดื อ นและโบนัส ประจํ า ปี ของกลุ่ม ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย เพื่ อ ให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
3. ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของ
ธนาคาร เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การของหน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
• อนุ มัติ แ นวปฏิ บัติ ด้ านการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องนํ า ไปปฏิ บัติ แ ละรายงานให้
คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
4. พิจารณาในเรื่ องต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
3.

คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้ วย
1. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน/1
กรรมการ
2. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ กรรมการ

เป็ น ประธาน
เป็ น กรรมการและ
ประธานสํารอง
3. นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
4. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละ เป็ น กรรมการ (ชัว่ คราว)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
5. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ น เลขานุการ
สายบริ หารความเสีย่ ง

หมายเหตุ

/1 ที ป่ ระชุมคณะกรรมการ เมื ่อวันที ่ 22 มกราคม 2559 มี มติ แต่งตัง้ ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน เป็ น ประธานคณะกรรมการ Board
Risk Committee และแต่งตัง้ นายจิ ตรพงษ์ กว้างสุขสถิ ตย์ เป็ นกรรมการและประธานสํ ารอง

อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการด้
้
านความเสี่ยงชุดต่างๆ และกําหนดอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนอนุมตั ิ
เปลีย่ นแปลงกรรมการและแต่งตังกรรมการใหม่
้
ดังนี ้
1.1. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1.2. คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
1.3. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
1.4. คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์
1.5. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2
1.6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
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1.7. คณะกรรมการด้ านความเสี่ยงชุดอื่นๆ ที่ไ ด้ รับการแต่งตัง้ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk
Committee
อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริ หารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ Management Action Trigger
(MAT) ของความเสี่ยงด้ านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความ
เสีย่ งด้ านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดังนี ้
กรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ ง เพดานความเสีย่ งและ MAT ของธนาคาร
2.1. อนุมตั ิกรอบ/นโยบายบริ หารความเสี่ยงใหม่ หรื อการปรับปรุ งกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทําให้ ระดับ
ความเสี่ยงเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสํา คัญ ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญ าตให้ คณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
2.2. อนุมตั ิเพดานความเสีย่ งและ MAT ทุกประเภท ซึง่ หน่วยงานราชการอนุญาตให้ คณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
กรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ ง เพดานความเสีย่ งและ MAT ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
2.3. ให้ ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริ หารความเสี่ยงใหม่ที่บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจําเป็ นต้ องมี หรื อการ
ปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทําให้ ระดับความเสีย่ งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ก่อนนําเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
2.4. พิจารณาให้ ความเห็นชอบเพดานความเสีย่ งและ MAT ต่างๆ ก่อนนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
กํากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งทุกประเภทและการบริ หารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงิน ดังนี ้
3.1. ติดตามการดําเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริ หารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/นโยบาย
และกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ว่ามีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามที่กําหนด
3.2. พิจารณาอนุมตั ิ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพื่อใช้ ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
พิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิข้อเสนอที่ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้ านความเสี่ยงชุดต่างๆ
รวมถึง
บุคคลที่ 3 ใหม่ที่ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
อนุมตั ิบคุ คลที่ 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด และบริ ษัทใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่ มขายผลิตภัณฑ์ หรื อให้ ความเห็นชอบบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของบริ ษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
กําหนดแนวทางด้ านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้ านความเสีย่ งชุดต่างๆ
ดูแลให้ มีโครงสร้ างพืน้ ฐาน ทรั พยากร ระบบงานรวมถึงเครื่ องมือวัดความเสี่ยงด้ านต่างๆ และองค์ ประกอบอื่นๆ
สําหรับการบริ หารความเสี่ยงของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้ างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงและวินยั ในการบริ หารความเสี่ยง ให้ มีอย่าง
ทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาภายนอกเพื่อทบทวนและให้ คําปรึ กษาเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการ Board Risk
Committee ตามความจําเป็ น
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8. อนุมตั ิและกํากับดูแลให้ การดําเนินการดังต่อไปนี ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
8.1. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
8.2. การควบคุมกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
ครอบคลุมถึง : บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
4.

คณะกรรมการชุดย่ อยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์

ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านศาสนาอิสลาม ซึง่ มิได้ เป็ นพนักงานของธนาคาร และ/หรื อ ดํารงตําแหน่งอื่นใด
ในธนาคาร
1. ดร. อิสมาแอ อาลี
2. ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ตา่ งๆ ในการประกอบกิจการการให้ บริ การทางการเงินตามหลัก ชาริ อะฮ์ ทําธุรกรรมชาริ อะฮ์
(Shariah Business) ผ่านธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
2. ให้ ความเห็น และนําเสนอเรื่ องดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรื อ คณะกรรมการย่อยอื่นๆ ของธนาคารที่
เกี่ยวข้ อง
5.

คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์1/
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางปนุท ณ เชียงใหม่
นายพรชัย ปั ทมินทร
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
ผู้บริ หารสูงสุด
นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว2/

9. นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์3/

10. นางสิริพร อําพันวงษ์ 4/

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
สายพาณิชย์ธนกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการตลาดและบริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
ส่วนที่ 2 หน้ า 82

เป็ น ประธาน
เป็ น รองประธาน
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เป็ น กรรมการ

เป็ น กรรมการ

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

11. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
12. นายประภาส ทองสุข
13. นายตัน คีท จิน 5/
14. นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสือ่ สารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านกลยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการ

ผู้เข้ าร่วมประชุม
นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ

/1 ที ป่ ระชุมคณะกรรมการเมื ่อวันที ่ 26 ตุลาคม 2558 มี มติ ต่ออายุการเป็ นพนักงานของนายสุรชัย จิ ตตรัตน์ เสนี ย์ ตํ าแหน่ง รอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารและตํ าแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิ จ มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2559 ถึ งวันที ่ 31 ธันวาคม
2559
/2 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที ่ 27 พฤศจิ กายน 2558 มี มติ แต่งตัง้ นาย เจสัน ลี ออง ก๊ อก ยิ ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้
ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายการเงิ น มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
/3 ที ่ประชุมคณะกรรมการเมื ่อวันที ่ 27 พฤศจิ กายน 2558 มี มติ แต่งตัง้ นายณรงค์ เลิ ศลักขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้านการตลาดและบริ หารผลิ ตภัณฑ์ ธุรกิ จต่างประเทศ ให้ดํารงตํ าแหน่ง รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายบริ หารธุรกรรมการเงิ น มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่
12 มกราคม 2559
/4 ที ่ประชุมคณะกรรมการเมื ่อวันที ่ 27 พฤศจิ กายน 2558 มี มติ แต่งตัง้ นางสิ ริพร อํ าพันวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้าน
ปฏิ บตั ิ การ ให้ดํารงตํ าแหน่ง รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิ บตั ิ การ มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 12 มกราคม 2559
/5 ที ่ประชุมคณะกรรมการเมื ่อวันที ่ 29 กันยายน 2558 มี มติ แต่งตัง้ นาย ตัน คี ท จิ น ให้ดํารงตํ าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ ด้านกลยุทธ์ มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ตุลาคม 2558

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้ คําปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดําเนินงานด้ านต่างๆ ของธนาคาร
3. ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริ หารงานด้ านต่าง ๆ ของธนาคาร
4. พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนการบริ หารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
5. กําหนดการทํางานร่วมกันระหว่างสายงานและการทํางานระหว่างประเทศ
6. พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่สาํ คัญอย่างรอบคอบ
7. อนุมตั ิอํานาจอนุมตั ิเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความเสีย่ ง
8. อนุมตั ิ ปรับปรุงแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริ หารจัดการ/การปฏิบตั ิการ/
เรื่ องอื่นๆ ที่หน่วยงานกํากับดูแลไม่ได้ กําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณาอนุมตั ิการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนุมตั ิและนโยบายของธนาคารทีม่ ีผลกระทบจากการปรับโครงสร้ าง
องค์กร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

10. อนุมตั ิการแต่งตังเปลี
้ ย่ นแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื่อการ
สือ่ สาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
11. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปั ญหาที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเงินในโครงการ 1Platform
12. ทบทวน ให้ ความเห็น พิจารณา และอนุมตั ิตงสํ
ั ้ ารองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร /
ผู้บริ หารถูกฟ้ องร้ อง ตามที่นาํ เสนอโดยด้ านกฎหมาย
13. อนุมตั ิคา่ ธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุน หรื อการแนะนําลูกค้ าที่ผา่ นช่องทางสายธุรกิจรายย่อย สําหรับกรณี
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและที่ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสําคัญที่คณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ เคยอนุมตั ิแล้ ว
14. อนุมตั ิผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสําคัญที่คณะกรรมการบริ หารความ เสีย่ งได้ เคย
อนุมตั ิแล้ ว
15. อนุมตั ิการแต่งตังตั
้ วแทนประกันภัยของธนาคาร
16. เรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
6.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
หรื อ นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ด้ านความเสี่ยง
ด้ านเครดิต
4. นายพรชัย ปั ทมินทร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
หรื อ นางสาวจิตตวดี แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้ านวิเคราะห์สินเชื่ อ
และบริ หารความเสีย่ ง
5. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
6. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
7. ผู้บริ หารสูงสุด
สายพาณิชย์ธนกิจ
8. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายการเงิน
9. นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการตลาดและบริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
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10. นางสิริพร อําพันวงษ์
11. นายตัน คีท จิน
12. ผู้แทนสายบริ หารความเสีย่ ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านกลยุทธ์

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการให้ การบริ หารความเสีย่ งทุกประเภทและการบริ หารจัดการเงินกองทุนของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยและกลุม่
ธุรกิจทางการเงินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
1.1. นโยบายบริ หารจัดการเงินกองทุนและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการบริ หารจัดการเงินกองทุน กรอบความเสี่ยงด้ าน
กลยุทธ์ และกรอบการวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการประจําปี
1.2. นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy
Assessment Process – ICAAP) รวมถึงการระบุ วัด ติดตามดูแล และควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้ เป็ นไปตาม
กลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งและเงินกองทุน และกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้ อง
1.3. ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ Risk Posture และสถานการณ์/สมมติฐานสําหรับประเทศไทยเพื่อใช้ ทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Testing) ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณาอนุมตั ิ
3. เพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยมีการประเมินความเสีย่ งและผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าเป็ นการดําเนินการที่เป็ นไปตามขอบเขต (Parameters) ที่คณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการ Board Risk
Committee กําหนด
4. พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ ง เพดานความเสีย่ ง และ Management Action
Trigger (MAT) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยและกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดังนี ้
เรื่ องที่หน่วยงานราชการกําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
4.1. พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ ง เพดานความเสี่ยง และ MAT ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารหรื อคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน พิจารณาอนุมตั ิ
เรื่ องที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้อนุมตั ิได้
4.2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริ หารความเสี่ยงใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงกรอบ/นโยบายฯ ที่
อาจส่งผลกระทบทําให้ ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board
Risk Committee พิจารณา
4.3. พิจารณาให้ ความเห็นชอบเพดานความเสีย่ งและ MAT ทุกประเภท ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board
Risk Committee พิจารณา
4.4. พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงของกรอบ/นโยบายฯ ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ที่ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อ
ระดับความเสีย่ งอย่างมีนยั สําคัญ
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

4.5. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงของกรอบ/นโยบายฯ ของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่
ไม่ได้ สง่ ผลกระทบทําให้ ระดับความเสีย่ งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงอํานาจอนุมตั ิสนิ เชื่อตามคูม่ ือผลิตภัณฑ์และอํานาจอนุมตั ิอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง (ไม่รวมถึงการอนุมตั ิสนิ เชื่อ) ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงอํานาจอนุมตั ิสนิ เชื่อตามคูม่ ือผลิตภัณฑ์และอํานาจ
อนุมตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง (ไม่รวมถึงการอนุมตั ิสินเชื่อ) ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาและดูแลให้ มีโครงสร้ างพื ้นฐาน ทรัพยากร ระบบ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ สําหรับการบริ หารความเสี่ยงของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ มีวินยั ใน
การบริ หารความเสีย่ ง และสร้ างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสีย่ งอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
ทบทวนและดูแลให้ การปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board
Risk Committee พิจารณา
8.1. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
8.2. การควบคุมกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
การกํากับการปฏิบตั ิงาน
9.1. กํากับให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกรอบ/นโยบายการบริ หารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยง และอํานาจอนุมตั ิ
ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
พิจารณาหรื ออนุมตั ิการระบุและการวัดความเสีย่ งในเรื่ องต่อไปนี ้
10.1. วิธีการในการระบุและวัดความเสีย่ งด้ านต่างๆ
10.2. กลยุทธ์ในการประเมิน ติดตามและควบคุมความเสีย่ งด้ านต่างๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เช่น Score Cut-Off,
Asset Quality Trigger (AQT) สําหรับ Retail Portfolio เป็ นต้ น
เครื่ องมือสําหรับวัดความเสีย่ ง
พิจารณาให้ ความเห็นชอบเครื่ องมือสําหรับวัดความเสี่ยงต่างๆ รวมถึง Risk Models และ Validation Scorecards
(ตามความเหมาะสม) ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee หรื อคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน พิจารณา
การรักษาคุณภาพของสินทรัพย์
ติดตามดูแลการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผ่านการ
ควบคุมกระบวนการอํานวยสินเชื่อ การอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อใหม่ และการแก้ ไขสินเชื่อที่ไม่ก่อนให้ เกิดรายได้ (NonPerforming Loans) อย่างใกล้ ชิด
พิจารณาให้ ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
ของธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทยและบริ ษั ท ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ก่ อ นนํ า เสนอต่อ คณะกรรมการธนาคารหรื อ
คณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน พิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาข้ อเสนอการแต่งตังคณะกรรมการด้
้
านความเสี่ยงชุดต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk
Committee พิจารณาอนุมตั ิ
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15. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการด้ านความเสี่ยงชุดต่างๆ และกํ าหนดอํานาจ หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
ตลอดจนอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงกรรมการและแต่งตังกรรมการใหม่
้
ดังนี ้
15.1. คณะกรรมการ Basel Committee
15.2. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
15.3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิต
15.4. คณะกรรมการ Outsourcing/Insourcing
15.5. คณะกรรมการความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง
15.6. คณะกรรมการ BIBOR
15.7. คณะกรรมการด้ านความเสีย่ งชุดอื่นๆ ที่ได้ รับการแต่งตังและให้
้
รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
16. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังและเปลี
้
ย่ นแปลงกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 ตามที่เห็นสมควร
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
7.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิต
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิต ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสีย่ ง)
3. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
หรื อ นายเฉลิมพล เดชาฤทธิ์ หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
4. นายสมเกียรติ เศรษฐสมภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านวิเคราะห์สินเชื่อ
พาณิชย์ธนกิจ
5. นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อรายย่อย
หรื อ นายเอกสิทธิ์ พฤฒิพลากร ผู้อํานวยการ ทีมพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
6. นางสาวจิตตวดี แสงทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านวิเคราะห์สินเชื่อ
และบริ หารความเสีย่ ง
หรื อ นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ
7. นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ด้ านความเสี่ยง
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสีย่ ง) ด้ านเครดิต
8. นายอนุวตั ร์ ชื่นชนม์
ผู้แทนจากสายบริ หารความเสีย่ ง
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อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต มีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในเรื่ องการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร โดยมี
อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน แบบการรายงานที่เกี่ยวข้ องทางกับการบริ หารความ
เสีย่ งด้ านเครดิต รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับกลุม่ ลูกหนี ้ที่คาดว่าจะมีปัญหา (early warning) ตลอดจนกระบวนการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การบริ หารความเสีย่ งดียิ่งขึ ้น
2. ติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน รวมถึงให้ คําแนะนําในการจัดการหนี ้ที่มี
ปั ญหา
3. พิจารณาอนุมตั ิ แนวทางในการปล่อยสินเชื่อต่างๆ และ รายงานการวิเคราะห์ของภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจที่ควร
ปล่อยสินเชื่อ และ ภาคธุรกิจที่เริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ควรระวัง เพื่อให้ การบริ หารความเสีย่ งดียิ่งขึ ้น
4. พิจารณาอนุมัติ (สําหรั บธนาคาร) / พิจารณาให้ ความเห็นชอบ (สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิ นของธนาคาร) การ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ (underwriting criteria) ในคูม่ ือผลิตภัณฑ์ (product program)
ของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ที่ไม่ทําให้ ระดับความเสีย่ งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
5. ดําเนินการเรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อ คณะกรรมการ Board Risk
Committee
8.

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสีย่ ง)
4. นายสมเกียรติ เศรษฐสมภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(ตัวแทนจากสายพาณิชย์ธนกิจ) ด้ านวิเคราะห์สนิ เชื่อพาณิชย์ธนกิจ
5. นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ด้ านความเสี่ยง
(ตัวแทนจากสายบริ หารความเสีย่ ง) ด้ านเครดิต
6. นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ
หรื อ นางสาวจิตตวดี แสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้ านวิเคราะห์สินเชื่ อ
ตัวแทนจากสายธุรกิจขนาดใหญ่)) และบริ หารความเสีย่ ง
7. นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ตั ว แ ท น จ า ก ส า ย บ ริ ห า ร ) ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ละ บ ริ ห า ร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุ ร กิ จ
(ธุรกรรมการเงิน
ต่างประเทศ
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เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 มีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee ในการ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมด้ านเครดิตของกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร โดยมีอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการให้ สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการลงทุนในตราสารหนี ้หรื อตรา
สารกึ่งหนี ้กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพนั ธ์แฝงสําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุม่ ลูกค้ าที่มีวงเงินรวมและอันดับความเสีย่ งของกลุม่ ดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
กลุ่มลูกค้ า
ทุกระดับความเสีย่ ง
อันดับความเสีย่ งไม่ด้อยกว่า 9
อันดับความเสีย่ งไม่ด้อยกว่า 7
อันดับความเสีย่ งไม่ด้อยกว่า 4

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 500 ล้ านบาท
มากกว่า 500 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 800 ล้ านบาท
มากกว่า 800 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
มากกว่า 2,000 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (เฉพาะวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 500 ล้ านบาท
มากกว่า 500 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 800 ล้ านบาท
มากกว่า 800 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
มากกว่า 2,000 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท

อันดับความเสีย่ งของกลุม่ ลูกค้ า คํานวณจาก ค่าถัวนํ ้าหนักเฉลีย่ ของ Global Obligor Rating บริ ษัทในกลุม่
ที่มีวงเงินกับธนาคาร โดยไม่ต้องนําวงเงิน DSR มาร่ วมคํานวณ (กรณีวงเงิน Revolving เท่ากับวงเงินที่อนุมตั ิ กรณี
วงเงิน Non-revolving เท่ากับภาระหนี ้ บวก วงเงินที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ )
สําหรับกรณีลกู ค้ าที่มีบริ ษัทในกลุม่ ที่ถือเป็ น Specialized Lending Account ที่ยงั ไม่มีการกําหนดอันดับความ
เสีย่ ง กําหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 มีอํานาจอนุมตั ิวงเงินรวมของกลุม่ ลูกค้ าได้ ไม่เกิน 500 ล้ านบาท
และเมื่อมีการกําหนดอันดับความเสีย่ งแล้ ว ให้ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมตั ิตามเกณฑ์ข้างต้ น
2. พิจารณาอนุมตั ิการทบทวนวงเงิน การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการให้ สนิ เชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการ
ลงทุนในตราสารหนี ้หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุนที่ไม่มีอนุพนั ธ์แฝง สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุม่ ลูกค้ าที่มีวงเงินดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
กลุ่มลูกค้ า
ทุกอันดับความเสีย่ ง

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุด
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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3. ให้ ความเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมตั ิคําขอสินเชื่อ และการลงทุนในตราสารหนี ้
หรื อตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพนั ธ์แฝง สําหรับลูกค้ าและ / หรื อกลุม่ ลูกค้ าที่มีวงเงินรวมทังสิ
้ ้น ไม่อยูใ่ นอํานาจการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 การดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี ้หรื อตราสาร
กึ่งหนี ้กึ่งทุนที่มีอนุพนั ธ์ แฝง และการดําเนินการใดๆ เกี่ ยวกับวงเงินสินเชื่อที่ให้ ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อกิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง (Related Parties)
4. พิจารณาอนุมตั ิการเกินวงเงินชัว่ คราวไม่เกิน 10% ของวงเงินรวมลูกค้ ารายนัน้ และระยะเวลาเกินวงเงินไม่เกิน 1 ปี
สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุ่มลูกค้ าที่มีวงเงิ นและ/หรื อ อันดับความเสี่ยงของกลุ่มลูกค้ าไม่เข้ าเกณฑ์ อํานาจอนุมัติ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 ตามข้ อ 1. ดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
กลุ่มลูกค้ า
ทุกอันดับความเสีย่ ง

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกิน10 % ของวงเงินรวม
(ไม่รวมวงเงิน DSR) ของลูกค้ ารายนัน้

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (เฉพาะวงเงิน DSR)
ไม่เกิน10 % ของวงเงินรวม
(เฉพาะวงเงิน DSR) ของลูกค้ ารายนัน้

5. ดูแลการให้ สนิ เชื่อของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องและอยูภ่ ายใต้ นโยบายสินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร
6. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับหนี ้ที่มีปัญหา ที่อยู่ภายใต้ อํานาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่ อ
ระดับ 2 โดยรวมถึงการรับชําระหนี ้หรื อปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ ดังต่อไปนี ้
6.1. พิจารณาอนุมตั ิการรับชําระหนี ้หรื อปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ที่มีการลดยอดหนี ้ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัดหนี ้
สูญ โดยต้ องไม่เกินสํารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตงไว้
ั ้ สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุม่ ลูกค้ าที่มีวงเงินรวมทังสิ
้ ้นดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
กลุ่มลูกค้ า
ทุกอันดับความเสีย่ ง

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 500 ล้ านบาท

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (เฉพาะวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 500 ล้ านบาท

6.2. พิจารณาอนุมตั ิการรับชําระหนี ้หรื อปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ที่ไม่มกี ารลดยอดหนี ้ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัด
หนี ้สูญ สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุม่ ลูกค้ าที่มวี งเงินรวมทังสิ
้ ้นดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
กลุ่มลูกค้ า
ทุกอันดับความเสีย่ ง

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุด
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือ
กลุ่มลูกค้ า (เฉพาะวงเงิน DSR)
ทุกระดับวงเงิน

7. พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิการจัดชันหนี
้ ้และการตังสํ
้ ารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญลูกค้ าทุกระดับวงเงิน
8. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสีย่ งในการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้ วงเงินสินเชื่อ
นันอยู
้ ภ่ ายใต้ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของกลุม่ ธนาคาร
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9. กําหนด ทบทวนและเปลี่ยนแปลงอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยธนาคารให้ เหมาะสมสําหรับสินเชื่อแต่ละ ราย ทุก
ระดับวงเงิน
10. พิจารณาอนุมตั ิการเกินวงเงิน PSR Passive Excess ของลูกค้ าทุกระดับวงเงิน
11. พิจารณาอนุมตั ิขายสินทรัพย์รอการขาย ซึ่งเดิมใช้ เป็ นสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรื อสําหรับพนักงาน และลูกจ้ าง
ของธนาคาร ที่มีต้นทุนของสินทรัพย์รวมแล้ วไม่เกิน 50 ล้ านบาท
12. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ รอการขายที่ธนาคารได้ รับมาจากการตีโอนทรัพย์ ชําระหนี ้หรื อ
ที่ได้ จากการประมูลจากการขายทอดตลาด โดยรวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิราคาขาย วิธีการขายและเงื่อนไขการชําระ
เงิน และการขายสินทรัพย์รอการขายให้ กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุม่ บุคคลที่มีต้นทุนของสินทรัพย์รอการขาย
รวมกันแล้ วไม่เกิน 500 ล้ านบาท
13. ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่ออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ การลงทุน และการ
รับชําระหนี ้หรื อปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ทังไม่
้ มีหรื อมีการลดยอดหนี ้ในบัญชี (Hair cut) หรื อ การตัดหนี ้สูญ (ถ้ ามี) โดย
ต้ องไม่เกินสํารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตงไว้
ั ้ สําหรับลูกค้ าและหรื อกลุม่ ลูกค้ าที่มีวงเงินรวมทังสิ
้ ้น ไม่เกินเพดานวงเงิน
สูงสุดตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการดําเนินการ ใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ รอการขาย และ
14. เรื่ องอื่นๆ ตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ Board Risk Committee
หมายเหตุ วงเงิ นรวมทัง้ สิ้ น หมายถึง วงเงิ นให้สินเชื ่อและ/หรื อวงเงิ นภาระผูกผันและ/หรื อเงิ นลงทุน
สําหรับลูกค้าและ/หรื อกลุ่มลูกค้า หรื อภาระเงิ นต้นรวมดอกเบี ้ยค้างรับและ/หรื อภาระผูกพัน คงค้าง
และ/หรื อภาระเงิ นลงทุนรวมกันแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
9.

คณะกรรมการธุรกิจรายย่ อย
คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
หรื อ นางสาวศศิมา ทองสมัคร หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมความเสีย่ งด้ านสินเชื่อรายย่อย
4. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน
5. นางสิริพร อําพันวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
6. นายประภาส ทองสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสือ่ สารองค์กร
7. นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านผลิตภัณฑ์การออมและที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อรายย่อย
9. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
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10. ผู้บริ หารสูงสุด
ผลิตภัณฑ์บตั รและค่าธรรมเนียม
11. นางสาวศริ ยา ทวีแสง
ผู้อํานวยการอาวุโส ผลิตภัณฑ์เงินฝาก และลูกค้ า
12. นางสาวปิ ยวรรณ เธียรพรานนท์ หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมการเงินและธุรกิจรายย่อย

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. วางกลยุทธ์และแนวคิดเชิงรุกเพื่อความเติบโตของธุรกิจรายย่อย โดยคํานึงถึงปั จจัยทางการตลาดและทรัพยากรของ
ธนาคาร สถานการณ์การแข่งขัน และความเสีย่ งที่ยอมรับได้
2. วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจทังระยะกลางและระยะยาวและการตั
้
ดสินใจด้ านการลงทุนของสายธุรกิจรายย่อย
และบริ ษัทในเครื อที่เกี่ยวกับธุรกิจรายย่อย ซึ่งรวมถึงการให้ สินเชื่อ การเรี ยกเก็บหนี ้ การรับฝากเงิน สาขาและการ
บริ การของสาขา บัตรเครดิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การธุรกิจรายย่อยทุกประเภทและโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของงานสนับสนุน (ในที่นี ้เรี ยกว่า “ธุรกิจรายย่อย”) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ
3. อนุมตั ิ/ เห็นชอบ แผนงาน งบประมาณ กลยุทธ์ และการส่งเสริ มการขายต่างๆ ภายใต้ ธุรกิจรายย่อย
4. ติดตามผลประกอบการและผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของธุรกิจรายย่อย โดยครอบคลุมหัวข้ อดังต่อไปนี ้
4.1. ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ รายย่อ ย และผลกํ า ไร/ขาดทุน ของธุ ร กิ จ รายย่อ ย ทัง้ ในรู ป แบบของประเภท
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้ า ช่องทางการขาย และแคมเปญ โปรโมชัน่ ต่างๆ
4.2. ผลการดํ า เนิ น งานภายใต้ แ ผนการตลาด การสร้ างแบรนด์ แ ละการส่ง เสริ ม การขาย รวมถึ ง การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และ การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.3. การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานด้ านปฏิบตั ิการและด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระยะเวลาการปฏิบตั ิการ และอื่นๆ
4.4. ความเสีย่ งต่างๆที่มีผลกระทบกับธุรกิจรายย่อย เช่น ความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ, ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการเป็ นต้ น
4.5. อัตรากําลังภายใต้ ธุรกิจรายย่อย รวมทังปั
้ ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น
5. อนุมตั ิให้ ผ้ บู ริ หารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้บริ หารสูงสุดสายกลยุทธ์ และการเงินมีอํานาจอนุมตั ิโครงสร้ างและ
นโยบายผลตอบแทนการขาย* สําหรั บพนัก งานธนาคาร เช่น กํ า หนดเงื่ อนไขในการจ่า ยผลตอบแทน, อัตรา
ผลตอบแทน เป็ นต้ น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างและนโยบายผลตอบแทนใหม่ หรื อที่ใช้ อยู่
ณ ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 0.5 ล้ านบาท กรณีที่เกิน 0.5 ล้ านบาท ต้ องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
6. อนุมตั ิให้ ผ้ บู ริ หารสูงสุดสายธุรกิจรายย่อยและ ผู้บริ หารสูงสุดสายกลยุทธ์ และการเงินมีอํานาจอนุมตั ิแผนการตลาด
ใหม่, แผนการกระตุ้นยอดขาย และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการกระตุ้นการขาย รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง**
(ยกเว้ น การอนุมตั ิที่เกี่ยวข้ องกับดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ) ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 0.5 ล้ านบาท กรณีที่เกิน 0.5 ล้ าน
บาท ต้ องเสนอคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
7. อนุมัติ ใ ห้ ก รรมการผู้จัด การ และประธานกรรมการของบริ ษั ท ในเครื อ มี อํ า นาจอนุมัติ โ ครงสร้ างและนโยบาย
ผลตอบแทนการขาย*สําหรับพนักงานของบริ ษัทในเครื อนันๆ
้ รวมทังมี
้ อํานาจอนุมตั ิแผนการตลาดใหม่, แผนการ
กระตุ้นยอดขาย และสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการกระตุ้นการขาย รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ อง** ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน
0.5 ล้ านบาทและนําเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยคราวถัดไป กรณีที่เกิน 0.5 ล้ านบาท ต้ อง
เสนอคณะกรรมการธุรกิจรายย่อยเพื่อขออนุมตั ิ
8. ดูแลงานอืน่ ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่
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ผลตอบแทนการขาย (Incentive)* คือ รู ปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้ กบั พนักงานของธนาคาร (พนักงานขายและ
พนักงานขายอิสระ) ในรู ปแบบของเงิ นสดหรื อทรัพย์ สินประเภทอื่น เช่น ทองคํา รวมทัง้ ผลตอบแทนอื่นๆที่ต้องนํามา
คํานวณภาษี เช่น โปรแกรมท่องเที่ยว เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นส่วนเพิ่มจากผลตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ได้รับการอนุมตั ิ ผลตอบแทนการขายไม่ เกิ น 0.5 ล้านบาท แต่หากในภายหลัง ผลตอบแทนการขายที ่
เกิ ดขึ้นจริ งมี มูลค่าเกิ น 0.5 ล้านบาท ต้องนําเสนอเพือ่ ทราบในที ่ประชุมคณะกรรมการธุรกิ จรายย่อยคราวถัดไป
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี ่ยวข้อง** หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพือ่ การกระตุ้นการขาย ค่าใช้จ่ายด้าน
กิ จกรรมการตลาดในการส่ งเสริ มการขาย และ ค่ าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ งลู กค้า / บัญชี ใหม่ ทั้งนี ้ ไม่ รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายการตลาดที ่เกิ ดขึ้ นเป็ นประจํ าจากการดํ าเนิ นงาน เช่ น ค่าเอกสารการตลาด, โบรชัวร์ , แผ่นพับ,
welcome pack, lounge และอืน่ ๆ เป็ นต้น
10.

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ และหนีส้ ิน
คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
3.

4.

5.
6.

7.
8.

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจ
นางปนุท ณเชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
นายรัฐพล จุฑางกูร
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมความเสีย่ งด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน
นายสมชาย ยงกฤตยา
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมความเสีย่ งด้ านตลาด
นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน
นางพรรณี ดีศิลปะกิจ
หัวหน้ าทีมอาวุโส
ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่
นายตัน คีท จิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านกลยุทธ์
นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารเงิน
นายเพา จาตกานนท์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ รองสายบริ หารเงิน
นางสาวพนาวรรณ วงศ์อคั รากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านบริ หารโครงสร้ าง
การเงินและตลาดเงิน
นายพรชัย ปั ทมินทร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่
นางสาวสมจิตรา ธนะโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านบริ หารจัดการธุรกิจ
ผู้บริ หารสูงสุด
สายพาณิชย์ธนกิจ
นายชัชวาลย์ อภิญญาอนันต์
หัวหน้ าทีมอาวุโส ด้ านพัฒนาและบริ หารผลิตภัณฑ์
พาณิชย์ธนกิจ
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9. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นางสาวศริ ยา ทวีแสง
10. นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์
นายรัฐพล จุฑางกูร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
ผู้อํานวยการอาวุโส ทีมผลิตภัณฑ์เงินฝากและ
ลูกค้ ารายย่อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการตลาดและบริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายบริ หารธรุกรรมการเงิน
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมความเสีย่ งด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ

เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน ต้ องดูแลและจัดการความเสี่ยงด้ านสินทรัพย์และ
หนี ้สิน ซึง่ ครอบคลุมถึงรายละเอียดในงบดุลของธนาคารทังหมด
้
และรวมถึง:1. ดูแลให้ หน่วยธุรกิจต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของธนาคาร และควบคุมดูแลในเชิงรุ ก ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปั จจัย
ความเสีย่ งที่สาํ คัญในการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (การจัดสรรเงินทุน และความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง รวมถึงความ
เสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร
2. ดูแลความเสี่ยงด้ านสิน ทรั พย์ และหนี ส้ ิน ทัง้ หมดยัง คงอยู่ภายใต้ ระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรั บได้ ซึ่งถูกกํ าหนดโดย
คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย – คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC)
3. ทบทวน และเห็นชอบ กลยุทธ์ ที่ถูกพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงด้ านสินทรั พย์และหนี ้สินที่
เกิดขึ ้นใหม่ ในโครงสร้ างการลงทุนของธนาคาร
4. ทบทวนกรอบ Fund Transfer Pricing (FTP) และกลไกต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ทุกหน่วยธุรกิจสอดคล้ อง และจูงใจ ตาม
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ตา่ งๆ และความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และ
5. ทบทวนผลของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ (Net Interest Income (NII) วิเคราะห์ และประเมินถึงผลกระทบของปั จจัยที่เป็ นไป
ได้ ตอ่ ความผันผวนของรายได้
11.

คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน
3. นางสิริพร อําพันวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
4. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
หรื อผู้แทนจากสายบริหารความเสีย่ ง
5. นายอดิศร เสริ มชัยวงษ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
หรื อ นางสมจิตร ชื่นชมชาติ
ผู้อํานวยการอาวุโส บริ หารและสนับสนุนการขาย
6. นางสาววินติ า กิมสวัสดิ์
ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบริ หารข้ อมูลและรายงาน
ส่วนที่ 2 หน้ า 94

เป็ น
เป็ น

ประธาน
ประธานสํารอง

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

เป็ น

กรรมการ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

7.

นายเทพกร ศิริธนะวุฒชิ ยั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านเทคโนโลยี

เป็ น

8.

นายบุญเกียรติ เอกวานิช

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็ น

กรรมการ
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดแผนงานด้ าน IT ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
จัดลําดับความสําคัญของโครงการและจัดสรรทรัพยากร
งบประมาณ และอัตรากําลัง
2. กําหนดแผนกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์ ขององค์กร
3. พิจารณาและตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการเทคโนโลยี การจัดหา และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมทัง้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
4. กําหนดและควบคุมการประเมินผลนโยบายหลักของระบบเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบตั ิ เช่น นโยบายความ
ปลอดภัยด้ าน IT, นโยบายการใช้ IT, การบริ หารความเสีย่ งการปฏิบตั ิงานด้ าน IT
5. อนุมตั ิ ปรับปรุงแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับด้ าน IT
6. ควบคุมประสิทธิภาพ คุณภาพ และประเมินผลการบริ การด้ าน IT
7. ควบคุมการปฏิบตั ิงานด้ าน IT แต่ละโครงการ ให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กําหนด
8. แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ หรื อคณะทํางาน ตามที่เห็นสมควร เพื่อดําเนินการตามที่ได้ รับมอบหมาย
9. อนุมตั ิโครงการ IT ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาท แต่ไม่ถงึ 100 ล้ านบาท
10. ทบทวน และให้ ความเห็นชอบโครงการ IT ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท
11. อนุมตั ิการจัดซื ้อจัดจ้ างเกี่ยวกับโครงการ IT ด้ วยวิธีพิเศษ
12. อนุมตั ิเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ 1Platform R 1.1 ที่มีมลู ค่าไม่เกินกว่า 24 ล้ านริ งกิต และ R 2.0 ที่มี
มูลค่าไม่เกินกว่า 2.467 ล้ านริ งกิต รวมเป็ นงบประมาณรวมทังสิ
้ ้น 26.467 ล้ านริ งกิต
13. ให้ การสนับสนุนการดําเนินโครงการ 1Platform โดยการให้ การสนับสนุนจากหน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
14. พิจารณาและอนุมตั ิรวมถึงตัดสินใจในด้ านกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากร บุคลากร เงิน
ลงทุนและงบประมาณสําหรับโครงการ 1Platform
15. ตรวจสอบสถานะและอนุมตั ิการส่งมอบงานของโครงการ 1Platform ในแต่ละช่วงเวลา
16. ให้ คําแนะนําการแก้ ไขอุปสรรคที่เกิดขึ ้นรวมถึงการให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
17. พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณ์ดําเนินงานของโครงการ
18. ตรวจสอบการปฏิบตั ิและโครงสร้ างการบริ หารโครงการ 1Platform ให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลของธนาคาร
19. ตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาทางด้ าน IT ที่มีความเร่งด่วนทางธุรกิจ
20. ตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาที่มีผลกระทบระหว่างโครงการ IT
21. พิจารณารายงาน Post Implementation Review (PIR) สําหรับโครงการที่นําขึ ้นใช้ แล้ ว เพื่อให้ แน่ใจว่าการบริ หาร
โครงการมีประสิทธิภาพและงานที่สง่ มอบเป็ นไปตาม Business Case
22. จัดลําดับความสําคัญและตรวจสอบสถานะของโครงการ IT ว่าเป็ นไปตาม Service Level Agreement (SLA)
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23. แต่งตังคณะทํ
้
างาน Pre-ITSPC Review Team เพื่อพิจารณากลัน่ กรอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร
Business Case ก่อนที่จะนําเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการ ITSPC.
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
12.

คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand
คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
4. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน
หรื อ นางพรรณี ดีศิลปกิจ
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่
5. นางสาวจิตตวดี แสงทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านวิเคราะห์และบริ หารความเสีย่ ง
หรื อ นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ
6. นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ด้ านความเสีย่ งด้ านเครดิต
7. นางสาวสุมาลี บุญอนันต์
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมวิเคราะห์ความเสีย่ งธุรกิจบริ หารเงิน
หรื อ นางสาวพัชริ นทร์
หัวหน้ าส่วนวิเคราะห์ความเสีย่ งด้ านเครดิต
แสงเลิศศิลปชัย
8. นายสมชาย ยงกฤตยา
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมบริ หารความเสีย่ งด้ านตลาด
9. ผู้แทนสายบริ หารความเสีย่ ง

เป็ น

ประธาน

เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินข้ อเสนอของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในการรับประกันการจัดจําหน่ายตราสาร
หนี ้และตราสารทุน ทังในตลาดแรก
้
ตลาดรอง และนอกตลาด (อันเป็ นผลจากการซื ้อและควบรวมกิจการ) ดังนี ้
- การรับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทัว่ ไปครัง้ แรก (IPO) หุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุน (Rights Issues) ในกรณีที่รับประกันการจัดจําหน่ายในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
แล้ ว รวมทังการรั
้ บประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ้หรื อการรับซื ้อตราสารหนี ้เพือ่ จัดจําหน่ายในลักษณะ Bought Deal
- การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมให้ กบั นักลงทุนแบบ Block Placement ในตลาดรอง
และดูแลให้ การกําหนดราคาในข้ อเสนอการจัดจําหน่ายเป็ นไปอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง มีมาตรการสําหรั บ
รองรับความเสีย่ งในกรณีตลาดเคลือ่ นไหวไปในทิศทางตรงกันข้ าม และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดที่จะ
ช่วยอํานวยให้ ข้อเสนอขายตราสารหนี ้และตราสารทุนประสบความสําเร็ จ
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2. อนุมตั ิในการรับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้ านบาท ในตลาดแรก โดยตราสารหนี ้ดังกล่าว
จะต้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่า A3. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการรับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ้ หรื อการเสนอซื ้อตราสารหนี ้เพื่อจัดจําหน่ายในลักษณะ Bought Deal
4. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการถือครองตราสารหนี ้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ Market Making ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
- เป็ นตราสารหนี ้ที่ธนาคารเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่าย
- ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกตราสาร ปริ มาณการถือครองตราสารหนี ้จะต้ องอยูภ่ ายในปริ มาณที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการธนาคาร/กรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
- หลัง 90 วันนับ จากวันที่ออกตราสาร ปริ มาณการถื อ ครองตราสารหนีจ้ ะต้ องไม่เกิ นร้ อยละ 15 ของยอดการ
รับประกันการจัดจําหน่าย ทังนี
้ ้ ต้ องอยูภ่ ายในเพดานสําหรับ Market Making Portfolio
ครอบคลุมถึง: กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
13.

คณะกรรมการการตลาดและการติดต่ อสื่อสาร
คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสือ่ สาร ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายประภาส ทองสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านสือ่ สารองค์กร
3. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน
4. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย
5. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวสุนิษฐา ยอดชีวนั
หัวหน้ าทีม ทีมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

เป็ น ประธาน
เป็ น ประธานสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการ
เป็ น เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดทิศทาง และแนวทางกลยุทธ์กลุม่ ธุรกิจของธนาคารเพื่อให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการ brand ของ
กลุม่ ธุรกิจ และสถานะของกลุม่ ธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจและการตลาดทังหมด
้
2. ทบทวนและอนุมตั ิแผนการตลาดทังหมด
้
รวมถึงรายการส่งเสริ มการตลาดของ ATL และ BTL ทังหมด
้
3. เตรี ยมการเบื ้องต้ นด้ วยความเอาใจใส่ในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ ต่อสื่อ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
4. ทบทวนและอนุมตั ิวิธีปฏิบตั ิในการติดต่อสือ่ สารภายใน ภายนอก และสือ่ ต่าง ๆ ทังหมด
้
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
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คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร
คณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายการเงิน
หรื อ นางพรรณี ดีศิลปกิจ
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมวิเคราะห์การเงินธุรกิจขนาดใหญ่
3. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
หรื อ นางสาวสุชาดา โภคทรัพย์ ผู้อํานวยการอาวุโส ด้ านวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ด้ านเครดิตและระบบบริ หารความเสีย่ ง
4. นางสิริพร อําพันวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุดสายสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
หรื อ นายปิ ยะวัฒน์
ผู้อํานวยการอาวุโส ด้ านวิศวกรรมธุรกิจ
จิระพงษ์ สวุ รรณ
5. นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายกํากับการปฏบัตงิ าน
หรื อ นายสิระพงศ์ ไชยเตชพัฒน์ หัวหน้ าส่วนกํากับด้ านธุรกิจธนาคารพาณิชย์และด้ าน
ธุรกิจหลักทรัพย์
6. นางสิริพร อําพันวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั ิการ
หรื อ นายฐิ ติ ศุภมณี
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิบตั ิการธุรกรรมสินเชื่อ
7. นายตัน คีท จิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านกลยุทธ์
8. ผู้แทนสายบริ หารความเสีย่ ง

เป็ น ประธาน
เป็ น กรรมการและ
ประธานสํารอง
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น กรรมการ
เป็ น กรรมการสํารอง
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

กรรมการ
กรรมการสํารอง
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้ าร่วมประชุมถาวร : นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านตรวจสอบภายใน
นายบุญส่ง เตชะกฤตาธิกลุ ผู้อํานวยการฝ่ ายสถาปั ตยกรรมและการเชื่อมต่อของระบบ
สารสนเทศ
ผู้เข้ าร่วมประชุม :
ผู้บริ หารสูงสุดสายงาน/ด้ านงานซึง่ เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ (Product Sponsor) และจะ
เข้ าร่วมประชุมเมื่อมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์/บริ การที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เท่านัน้
อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (“ผลิตภัณฑ์”) ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย หรื อ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่ธนาคารจะ
นํามาขาย ดังนี ้
1.1. ผลิตภัณฑ์บริ หารเงิน (Treasury Products)
พิจารณาให้ ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การทบทวนผลิตภัณฑ์ประจําปี หรื อ การเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์
บริ หารเงินที่มีอยู่

ส่วนที่ 2 หน้ า 98

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ในปั จจุบนั ก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
1.2. ผลิตภัณฑ์ Non-Treasury Products
อนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ การเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทําให้ ระดับความเสีย่ งของ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
1.3. ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่จะนํามาขายในธนาคาร
อนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ การเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทําให้ ระดับความ
เสีย่ งของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
2. พิจารณาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน หรื อ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินจะนํามาขาย ดังนี ้
ให้ ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อ การเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน รวมทัง้
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทําให้ ระดับความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินพิจารณาอนุมตั ิ
3. บุคคลที่ 3 ที่ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะนําผลิตภัณฑ์มาขาย
ให้ ความเห็นชอบบุคคลที่ 3 (ไม่รวมบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด และบริ ษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ Board Risk Committee พิจารณา
4. พิจารณาความสามารถในการแข่งขันและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตอ่ ความต้ องการและฐานะทางการเงินของ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ตลอดจนดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินมีทรัพยากร
เพียงพอและเหมาะสมในการออกผลิตภัณฑ์
5. พิจารณาและดูแลให้ มกี ารประเมินความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์ทเี่ พียงพอและเหมาะสม และมีกระบวนการ/ระเบียบงาน
ในการจัดการและควบคุมความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ ก่อนการออกผลิตภัณฑ์
6. พิจารณารายได้ ของผลิตภัณฑ์ และ ต้ นทุนและผลตอบแทนว่าสมเหตุสมผล
7. พิจารณากระบวนการการปฏิบตั งิ านว่าธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน มีระบบงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานทีเ่ พียงพอและเหมาะสม หรื อ มีความจําเป็ นต้ องปรับปรุงเพือ่ ให้ สามารถรองรับ
การออกผลิตภัณฑ์ได้
8. อนุมตั ิกระบวนการปฏิบตั งิ าน/ระบบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงาน/
ระบบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคาร รวมทังงบประมาณด้
้
านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร จํานวน
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท สําหรับรองรับการออกผลิตภัณฑ์
9. ทบทวนและประเมินผล หลังจากการออกผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บุคคลที่ 3 และบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
พร้ อมทังให้
้ คําแนะนําในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
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คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 มี 2 ชุด
ชุดที่ 1 ประกอบด้ วย
1. นายบุญรัตน์
ชื่นอุระจิตร
2. นางสาวจิตริ ณี
ตันสกุล
3. นายอํานวย
เทศศิริ
4. นายเฉลิมพล
เดชาฤทธิ์
5. นายสุวฒ
ั น์
ฮีมินกูล
6. เจ้ าหน้ าที่ทมี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชุดที่ 2 ประกอบด้ วย
1. นางสาวอภิญญา
ปั ญจจิตติ
2. นายธาดา
โพธิวิหค
3. นายวงศ์เกษม
การถนัด
4. นางสาวสิริพร
สิริสงิ ห์
5. นายนวพันธ์
ตัณฑดิลก
6. เจ้ าหน้ าที่ทมี เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 มีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 ในการ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมด้ านเครดิตของกลุม่ ธุรกิจของธนาคาร โดยมีอาํ นาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการให้ สนิ เชื่อและการก่อภาระผูกพันสําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุม่ ลูกค้ า ที่มี
วงเงินรวมทังสิ
้ ้นดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
ลูกค้ า
ทุกระดับความเสีย่ ง

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือกลุ่ม
ลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 150 ล้ านบาท

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือกลุ่ม
ลูกค้ า (เฉพาะวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 150 ล้ านบาท

2. ให้ ความเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อที่
ให้ ตอ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง (Related Parties) ที่มีวงเงินรวมทังสิ
้ ้นดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
ลูกค้ า
ทุกระดับความเสีย่ ง

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือกลุ่ม
ลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 150 ล้ านบาท
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3. ดูแลการให้ สนิ เชื่อของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้ เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง และตามนโยบายการให้ สนิ เชื่อและระเบียบงานของธนาคาร
4. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับหนี ้ที่มีปัญหา รวมถึงหนี ้ที่มีปัญหาที่ธนาคารได้ มาจากการ ซื ้อหนี ้ และ
พิจารณาทบทวนการการจัดชันหนี
้ ้ การตังสํ
้ ารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยรวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิการรับชําระหนี ้หรื อ
ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ทังไม่
้ มีหรื อมีการลดยอดหนี ้ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัดหนี ้สูญ (ถ้ ามี) โดยต้ องไม่เกินสํารอง
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตงไว้
ั ้ สําหรับลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าทีม่ ีวงเงินรวมทังสิ
้ ้นดังนี ้
อันดับความเสี่ยงของ
ลูกค้ า
ทุกระดับความเสีย่ ง

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือกลุ่ม
ลูกค้ า (ไม่ รวมวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 150 ล้ านบาท

วงเงินรวมของลูกค้ าและ/หรือกลุ่ม
ลูกค้ า (เฉพาะวงเงิน DSR)
ไม่เกิน 150 ล้ านบาท

5. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ วงเงินสินเชื่อ
นันอยู
้ ภ่ ายใต้ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของกลุม่ ธนาคาร
6. กําหนด ทบทวนและเปลีย่ นแปลงอันดับความเสีย่ งที่ประเมินโดยธนาคารให้ เหมาะสมสําหรับสินเชื่อแต่ละราย
7. ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิวงเงิน สินเชื่อ การรับ
ชําระหนี ้หรื อและการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ที่ไม่มีและมีการลดยอดหนี ้ในบัญชี (Hair cut) หรื อการตัดหนี ้สูญ (ถ้ ามี)
โดยต้ องไม่เกินสํารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตงไว้
ั ้ สําหรับลูกค้ าและ/หรื อกลุม่ ลูกค้ าที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
150 ล้ านบาท
8. ดําเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 กําหนด
หมายเหตุ วงเงิ นรวมทัง้ สิ้ น หมายถึ ง วงเงิ นให้สินเชื ่อและ/หรื อวงเงิ นภาระผูกผันและ/หรื อเงิ นลงทุน สํ าหรับลูกค้า
และ/หรื อกลุ่มลูกค้า หรื อภาระเงิ นต้นรวมดอกเบี ้ยค้างรับและ/หรื อภาระผูกพันคงค้างและ/หรื อภาระเงิ นลงทุนรวมกัน
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
16.

คณะทํางานบริหารจัดการหนีท้ ่ ีมีปัญหา
คณะทํางานบริ หารจัดการหนี ้ที่มปี ั ญหาประกอบด้ วย
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นางปนุท ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบริ หารความเสีย่ ง
3. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
หัวหน้ าทีมอาวุโส ทีมบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
หรื อ นายเฉลิมพล เดชาฤทธิ์
สายพาณิชย์ธนกิจ
4. ผู้บริ หารสูงสุด
Senior Vice President งานบริ หารคุณภาพสินทรัพย์
หรื อ นายณัฐ หาญภักดี
ด้ านวิเคราะห์สนิ เชื่อพาณิชย์ธนกิจ
5. นางวิมลรัตน์ เสรี นิยม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ
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หรื อ นางสาวจิตตวดี แสงทอง
6. นางฐิ ตะวัฒน์ โพธานันท์
7. เจ้ าหน้ าที่ ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านวิเคราะห์สนิ เชื่อ
และบริ หารความเสีย่ ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ด้ านความเสีย่ งด้ านเครดิต

เป็ น คณะทํางาน
เป็ น เลขานุการที่ประชุม

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะทํางานมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบรายงาน ให้ คําแนะนําและกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการหนี ้ที่
มีปัญหาซึง่ รวมถึง
• การแก้ ไขหนี ้
• การปรับโครงสร้ างหนี ้
• การรับชําระหนี ้ การลดยอดหนี ้ (Hair Cut)
• การตัดหนี ้สูญ (Write Off)
• การดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน
• อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ
9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1.

กรรมการอิสระ

ธนาคารมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
้
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของ
ผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ ที่
ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
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(ง) ไม่มีหรื อไม่เคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อไม่เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ ความช่ว ยเหลือ ทางการเงิ น
ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ู ยืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงการกระทําอื่นในลักษณะ
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ธนาคารหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนของธนาคารหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูล ค่าของรายการที่เ กี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุนว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่เริ่ มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของธนาคาร บ ริ ษั ท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อ ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ร่วมตัดสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหา การแต่ งตัง้ และการถอดถอนกรรมการ
เป็ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข องผู้ถือ หุ้น ในการเลือ กตัง้ บุค คลเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการของธนาคาร ธนาคารมี
กระบวนการสรรหาผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการที่ โ ปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาและการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้ าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอน
้
กรรมการตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของธนาคารดังนี ้
1. โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้ มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดย
จํานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ในการออกคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการของธนาคารให้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการ
ตามข้ อบังคับของธนาคารข้ อ 16 . คือ
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
้
ยงเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครัง้ เดียว
เต็มตามจํานวนกรรมการทังหมดที
้
่จะต้ องเลือกตัง้ ในคราวนันก็
้ ได้ ทัง้ นี ้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
เห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล
แต่ละคนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงเลือกตังจะได้
้
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นนันมี
้ อยู่
ทังหมดตาม
้
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ หู นึ่ (1)งผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ใช้ การจับสลาก ตาม
วิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็ นผู้กําหนด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
4. การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ กรรมการที่
คงเหลืออยูเ่ ป็ นผู้สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถัด ไป เว้ น แต่ ว าระของกรรมการที่ ว่ า งลงจะเหลื อ น้ อ ยกว่ า สองเดื อ น ทัง้ นี ้ มติ
คณะกรรมการธนาคารจะต้ องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี ้ พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ ให้ อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ ให้ ธนาคาร
พาณิ ชย์ ถอดถอนกรรมการหรื อบุคคลซึ่งรั บผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชนหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้ และให้ ธนาคารแต่งตัง้
บุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทนและให้ ถือว่าคําสัง่ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ให้ ถอดถอนหรื อแต่งตังกรรมการนี
้
้เป็ นที่สิ ้นสุด
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การสรรหาผู้บริหาร
ในรอบปี 2558 ธนาคารได้ มีการสรรหาผู้บริ หารของธนาคารเพื่อบรรจุในตําแหน่งงานที่วา่ งลงโดยได้ มีการสรรหา
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญ และทักษะเฉพาะด้ านตรงตามตําแหน่งงาน และความรับผิดชอบ
อีกทังยั
้ งต้ องเป็ นผู้ที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายของธนาคาร ในการสรรหาผู้บริ หารดังกล่าว ทาง
ธนาคารมีกระบวนการสัมภาษณ์ แล้ วจึงเสนอชื่อเข้ าสูก่ ระบวนการในการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงต่อไป
9.4

การกํากับดูแลการจัดการของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ธนาคารมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ระดับบริ หารของธนาคารเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม และให้
มีการรายงานความคืบหน้ าและผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในการประชุมคณะกรรมการจัดการของ
ธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน คณะกรรมการธนาคารยังได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทําหน้ าที่ ควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบและดูแลให้ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่ได้ กําหนดไว้
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารยังได้ สนับสนุนให้
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้ าที่ตรวจสอบบริ ษัทในเครื อทังหมดด้
้
วย เพื่อให้ ธนาคารสามารถกํากับดูแล
และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รวมทังสอบทานรายงานทางการเงิ
้
นของกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินให้ ถกู ต้ องและเพียงพอ
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

ธนาคารมีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการธนาคารได้ มีนโยบายและกําหนดเป็ นระเบียบงาน ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
ธนาคาร รวมถึง คู่สมรส และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุนิติ ภ าวะใช้ ข้ อ มูลภายในอัน เป็ นสาระสํา คัญ และมี ผลกระทบต่อ การ
เปลี่ย นแปลงหลัก ทรั พ ย์ ข องธนาคาร ซึ่งยัง ไม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ไปใช้ เ พื่ อ ทํ า การซื อ้ ขาย โอน หรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนันจะออกสู
้
ส่ าธารณชน
นอกจากนี ้ กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ ้นไป หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ผู้บริ หารระดับสูง และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้บริ หารฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า
มีหน้ าที่ต้องรายงานการซื ้อ-ขายหลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของธนาคารต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) และต้ องสําเนารายงานดังกล่าวให้ สาํ นัก
กรรมการผู้จดั การใหญ่เพื่อเก็บเป็ นหลักฐาน ธนาคารได้ จดั ทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริ หารของธนาคาร รวมถึง
จรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ โดยหลีกเลี่ยงความ
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ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่ งใส ทังนี
้ ้ แนวทางดังกล่าว
ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ ว
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่ าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อการแต่งตัง้
เป็ นผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการกํ าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี รายชื่อของผู้สอบบัญชีภายนอกที่จะนําเสนอต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2558 กลุม่ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชีภายนอกมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุม่ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 10.92 ล้ านบาท โดยมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
ค่าเดินทางและค่าถ่ายเอกสาร
(2)

ค่ าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด และไม่ได้ รับ
บริ การอื่นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2558 กรรมการธนาคาร ได้ เข้ าร่ วมประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของธนาคาร โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี ้
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(หน่วย:ครั้ง)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อกรรมการ
(จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/
จํานวนครัง้ ที่ประชุม)

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
นายเคนนี คิม
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
นายสุภคั ศิวะรักษ์

(1)
(2)
คณะกรรม คณะกรรม
การ
การ
ธนาคาร ตรวจสอบ

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

17/17
15/17
13/17
-

(3)
คณะกรรม
การ
กําหนดค่า
ตอบ
แทนสรรหา
และการ
กํากับดูแล
กิจการ

11/11
9/11
11/11
-

(4)
คณะ
กรรม
การ
Board
Risk

Committe
e*

4/9
9/9
7/9
9/9
8/9

(5)
(6)
(7)
(8)
คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม
การ
การ
การ
การ
จัดการ
บริ หาร
บริ หาร
พิจารณา
ความเสี่ยง ความเสี่ยง สินเชื่อ
ด้ าน
ระดับ 2
เครดิต

48/48

16/16

9/12

31/52

(14)
รายชื่อกรรมการ
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(15)
(16)
(จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/ คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะกรรม คณะทํางาน การเข้ าร่ วม
จํานวนครัง้ ที่ประชุม)
การ
การ
การ
การ
การ การพิจารณา บริ หาร การประชุมผู้
Market
ธุรกิจ
บริ หาร
IT
การตลาด การออก จัดการหนี ้ที่ ถือหุ้น
รายย่อย สินทรัพย์ Strategic Risk
และการ ผลิตภัณฑ์ มีปัญหา
ของธนาคาร
Committee
และ
Planning
ติดต่อ
Thailand
หนี ้สิน
สื่อสาร
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
1/1
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
1/1
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
0/1
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
1/1
/1
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
1/1
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
1/1
/2
นายเคนนี คิม
1/1
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
1/1
/6
นายสุภคั ศิวะรักษ์
14/16
15/16
11/11
19/20
2/2
11/12
11/11
1/1

หมายเหตุ

/1 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เมื ่อวันที ่ 22 มกราคม 2558 มี มติ รับทราบการลาออกจากตํ าแหน่งกรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบของ
นางสาวโสภาวดี เลิ ศมนัสชัย มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
/2 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เมื ่อวันที ่ 29 กันยายน 2558 มี มติ รับทราบการลาออกจากตํ าแหน่งกรรมการของนายเคนนี คิ ม มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1
ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ธนาคารให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลัก ด้ วยตระหนักว่าการที่
ธุรกิจจะเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนต้ องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า
เจ้ าหนี ้ และภาครัฐ ธนาคารจึงได้ กําหนดนโยบายต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ าตลอดเวลา เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกู ค้ าด้ วยการนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารมุง่ มัน่ ให้ มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่ งใส เกิดผลการดําเนินงานที่ สามารถ
สร้ างผลตอบแทนที่ดีเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มัน่ คงและเหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาไว้
ซึง่ ทรัพย์สนิ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
พนักงาน
ธนาคารถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ อย่างยิง่ จึงมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ า มีความมัน่ คงในอาชีพและให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและผล
การปฏิบตั ิงาน
คู่ค้า/เจ้ าหนี ้
ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิ จด้ วยความซื่อสัตย์ อยู่บนพื ้นฐานของการปฏิบัติตามสัญญาและภายใต้
เงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็ นธรรมและเสมอภาคต่อคูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เป็ นหนึง่ ในนโยบายของธนาคารที่จะตอบแทนต่อสังคม ธนาคารจึงมุ่ง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ มีกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยรวม
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ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งขันทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันภายใต้ กรอบกติกาที่เป็ นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ ที่ปราศจากความจริ ง
หรื อไม่เป็ นธรรม
การให้ ความร่ วมมือต่ อองค์ กรที่กาํ กับดูแล
ธนาคารมีนโยบายให้ ความร่ วมมือต่อองค์กรที่กํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มที่ โดยธนาคารจะรายงานข้ อมูล
ข่าวสาร หรื อสารสนเทศต่อองค์กรที่กํากับดูแลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารกําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่ อสังคม โดยกําหนดหลักการ 8 ข้ อ ตามแนวทางความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ดังนี ้
1.

การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันภายใต้ กรอบกติกาที่เป็ นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ ที่ปราศจากความจริ ง
หรื อไม่เป็ นธรรม

2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม รวมถึง
ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการต่อต้ าน ธนาคารยังได้ จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ อง “การ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น” เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ยึดถื อและปฏิบัติตามนโยบายอย่า ง
เคร่งครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หารความเสีย่ งการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้
กรรมการผู้บริ หารและพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่มีการกําหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างใน
เรื่ องถิ่นกําเนิด เชื ้อชาติ เพศอายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทังการไม่
้
ร่วมข้ องเกี่ยว หรื อสนับสนุนหน่วยงาน
หรื อบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื ้นฐานในเรื่ องเชื ้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกําเนิด อายุ ความพิการทาง
ร่างกาย หรื อลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการแต่งตังโยกย้
้
าย การให้ รางวัลและการลงโทษ
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รวมทังสวั
้ สดิการ ต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระทํ
้
า หรื อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารมุง่ มัน่ ให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์และสร้ างความพึงพอใจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีอย่างมี
คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง
หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมหาแนว
ทางแก้ ไขไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความร่วมมือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม รวมถึงดูแลด้ านความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝั งและส่งเสริ มพนักงานให้ มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง ธนาคารจึงจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ การดําเนินงานในเรื่ องดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานของระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมที่กําหนดไว้
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชดั เจนในการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว ธนาคารร่ วมกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB
Foundation) เปิ ดตัวโครงการ "คอมมิวนิตี ้ ลิงค์" (Community Link) ซึ่งก่อตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยแนวคิดหลักคือ สาขาต่างๆ ทัว่ ประเทศจะทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลาง ในการเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมอย่างใกล้ ชิดในการดําเนินงาน ด้ วยการร่ วมมือกับองค์กรส่วนท้ องถิ่นและองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ในการ
สร้ างสรรค์โครงการที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการในพื ้นที่นนั ้ ๆ อย่างแท้ จริ ง โดยประสานความร่วมมือทังใน
้
ส่วน ลูกค้ า ผู้บริ หาร สื่อมวลชน และพันธมิตรของธนาคาร ริ เริ่ มและต่อยอดโครงการ ด้ วยความรู้ ความเข้ าใจในชุมชน
อย่างแท้ จริ ง แต่พฒ
ั นาด้ วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน
8.

นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ กบั ลูกค้ าของธนาคารเพื่อตอบสนองความต้ องการ
และสนับสนุนในเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน โดยธนาคารมีสินเชื่อพลังงานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วัตถุประสงค์ เป็ นวงเงินกู้
เพื่อรองรับลูกค้ าที่ต้องการลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดการประหยัดพลังงานและมีการใช้ พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
10.2

การดําเนินงาน

การดําเนินงานตามหลักการ 8 ข้ อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี ้
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1.

การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
ธนาคารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ สิน เชื่ อ ที่ โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดหรื อ ระเบี ย บที่
หน่วยงานกํากับดูแลเป็ นผู้กําหนด นอกจากนี ้ ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี ้
• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้ สินเชื่อ หรื อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ าย
การให้ สนิ เชื่อแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับกรรมการหรื อผู้มี
อํานาจในการจัดการของธนาคารกับธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดย
ต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์ และไม่มีกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับการให้ สนิ เชื่อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อ
นันๆ
้ เข้ าร่วมพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื่อในรายการนัน้
• ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้ แก่ การ
ตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการตกลงเข้ าทํารายการเพื่อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ที่สาํ คัญ และ/หรื อสิทธิในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาํ คัญของธนาคาร โดยธนาคาร
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ใดๆ ทังสิ
้ ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดในทุ
้
กประเทศและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการของธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จึงจัด
ให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนได้ โดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และได้ ทําการเปิ ดเผยช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของธนาคาร
โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นกับผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบตั ิและข้ อกําหนดที่เหมาะสมในการป้องกันคอร์ รัปชัน่ ธนาคารยังได้ จดั ทํา
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ อง “การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ” เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ยึดถือ
และปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หาร
ความเสีย่ งการควบคุมภายในและการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร และนอกเหนือจากการประกาศใช้
นโยบายแล้ ว ธนาคารยังมีแผนงานที่จะจัดทําไว้ ในระบบ E-Learning เพื่อส่งเสริ มการสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อพนักงาน
อีกด้ วย ทังนี
้ ้ รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็ปไซต์ของ
ธนาคาร www.cimbthai.com ภายใต้ หวั ข้ อ การกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารได้ แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น โดยได้ เป็ นหนึ่งในองค์กรภาคีกลุม่ แรกที่ได้ ร่วมลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
ซึ่งมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที่ขณะนันดํ
้ ารงตําแหน่งประธานกรรมการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นผู้ลงนาม และ
ผลักดันให้ ธนาคารเข้ าร่วมกระบวนการรับรอง เพื่อสร้ างมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
สังคม ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ธนาคารได้ รับการรับรองให้ เป็ น “สมาชิกของแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
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การต่อต้ านทุจริ ต” อย่างสมบูรณ์ จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่ อง
เชือ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่ อทางการเมือง หรื อความเชื่อในทางอื่นใด ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารจึงมีกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
• ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ พนัก งานทุก คนมีสิทธิ เ ท่า เที ย มกันในการทํา งาน ภายใต้ ก ฎระเบีย บ ข้ อบัง คับ และ
ประกาศ คําสัง่ ต่างๆ ของธนาคาร
• ธนาคารยึด หลัก ความยุติ ธ รรมและจริ ง ใจในการบริ หารจัด การ โดยมี หลัก ปฏิ บต
ั ิตามจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมธุรกิจ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
• ธนาคารมี ม าตรฐานการจ้ า งงานตามที่ ก ฎหมาย ข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ คํ า สั่ง และแนวปฏิ บ ัติ ที่ กํ า หนดขึ น
้
ปราศจากการ บังคับใช้ แรงงานและการล่วงละเมิดหรื อการข่มเหงในทุกรูปแบบ
• พนักงานทุกคนจะได้ รับการคุ้ม ครองสิทธิ ด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการ
ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
• ธนาคารได้ จด
ั สิทธิประโยชน์ในเรื่ องของสวัสดิการที่จําเป็ น ให้ แก่พนักงานของธนาคารมากกว่าที่กฎหมาย
กําหนด รวมทังสิ
้ ทธิประโยชน์อื่นๆ ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ปฏิบตั ิภายในองค์กร
โดยเฉพาะตามความเหมาะสม
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภท
สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์ สินเชื่ อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเอนกประสงค์ เพื่อให้ ธนาคาร
สามารถแข่งขันกับธนาคารชันนํ
้ าของประเทศและรักษาพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพให้ คงอยูก่ บั ธนาคารได้ ธนาคารยังคงมีแผน
ที่จะปรับปรุงสวัสดิการเพื่อพนักงานในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างที่ลกู จ้ างเลือกและต้ องการ
เข้ าร่วมทํางานด้ วย
ในปี 2558 ธนาคารได้ จดั ฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 212 หลักสูตร ประกอบด้ วยการฝึ กอบรม
ภายในธนาคารจํานวน 103 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน 109 หลักสูตร โดยมีจํานวนพนักงานเข้ ารับการ
อบรมจํานวนทังสิ
้ ้นมากกว่า 2,900 คนหรื อคิดเป็ น 98% ของพนักงานทังหมด
้
เมื่อคิดคํานวนเป็ นจํานวนวันอบรมต่อ
พนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 5 วันต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้ จ่ายด้ านการพัฒนาพนักงานเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 35.1 ล้ านบาท
หลักสูตร Leadership ที่มีการจัดฝึ กอบรมและสอนโดยคนภายในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร Be Proactive, หลักสูตร 7
Habits, หลักสูตร Systematic Problem Solving and Decision Making, หลักสูตร Coaching for High Performance
เป็ นต้ น ตลอดรวมถึงหลักสูตรที่เพิ่มทักษะเฉพาะในงาน เช่น หลักสูตรสินเชื่อ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ ระบบงาน และระเบียบ
งานธนาคาร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ธนาคารยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาการบริ หารให้ แก่พนักงาน
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และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และสร้ างเครื อข่ายระหว่าง CIMB Group โดยส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศ เช่น Group
Orientation และ Middle Management Development Plan เป็ นต้ น
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ
นอกจากนี ้ ธนาคารให้ ความสําคัญในการรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ า ไม่นําความลับของลูกค้ าไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงจัดให้ มีช่องทางและกระบวนการให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การให้ บริ การ โดยดําเนินการตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ในปี 2558 ธนาคารยังให้ ความสําคัญต่อการดําเนินโครงการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ที่
ผ่านมาได้ จดั ทําโครงการรวม 6 โครงการ เน้ นการมีสว่ นร่ วมของชุมชน สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชนเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
พร้ อมทังระดมความรู
้
้ จากผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ ในท้ องถิ่น จัดงานสัมมนาทังในภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดการ
สานต่อเชื่ อมโยงเครื อ ข่ายและการถ่ายทอดองค์ ความรู้ จากประสบการณ์ จริ งของปราชญ์ ในท้ องถิ่ น จนตกผลึกทาง
ความคิดจัดทําเป็ นหลักสูตรการเรี ยนรู้ ถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่นมิให้ สญ
ู หายไปตามกาลเวลา
7.

การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
ธนาคารส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้บริ หารธนาคารได้ มีสว่ นร่วมในโครงการเพื่อสังคม เป็ นการปลูกจิตสํานึกการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคาร อาทิ กิจกรรมบริ จาคโลหิต กิจกรรมอาสาปั นรักจากจิตอาสาแก่ผ้ พู ิการ
เป็ นต้ น โครงการครัง้ หนึง่ ในชีวิตจิตอาสา เป็ นกิจกรรมที่หนุม่ สาวชาวแบงก์ไปทํานาในทุ่งนาจริ ง เพื่อให้ พนักงานเข้ าใจถึง
วิถีชีวิตเกษตรกรรมที่มีความแตกต่างกัน และเป็ นการสร้ างความรักความสามัคคีในหมู่จิตอาสาและผู้ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมตามชนบทอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ ในปี 2558 ธนาคารได้ ดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR รวม 10 โครงการ โดยนับตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา
ธนาคารได้ ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องรวมแล้ วกว่า 60 โครงการ ครอบคลุมทังด้
้ านการศึกษา สิ่งแวดล้ อม การพัฒนา
ชุมชนและสังคม (รายละเอียดเปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2558 หัวข้ อ โครงการและกิจกรรมด้ าน CSR)
8.

นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารเป็ นผู้ที่ มี ความเชี่ ย วชาญในโครงการด้ า นการอนุรัก ษ์ พ ลัง งานและพลัง งานทดแทน โดยธนาคาร
ดําเนินการส่งเสริ มด้ านพลังงานมาตังแต่
้ ปี 2544 จนถึงปั จจุบนั โดยธนาคารเป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่งในปี 2554 ธนาคารได้ รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011 และ ESCO Excellent
Supporting Bank Award ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่ให้ ความสําคัญและมีความชํานาญในสินเชื่อด้ านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน
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11.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ธนาคารจัดโครงสร้ าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมัน่ คงและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• องค์ กรและสภาพแวดล้ อม

ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้ าที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน รวมทังระบบควบคุ
้
มติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างต่อเนือ่ งให้ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตั ิต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ธนาคารมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะสันและระยะกลางเพื
้
่อกํ าหนดแผนกลยุทธ์ และทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีการสื่อสารให้ พนักงานระดับบริ หารทังองค์
้ กรได้ ทราบและนําไปดําเนินการให้ บรรลุแผนและ
เป้าหมายที่วางไว้
• การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารให้ ความสําคัญต่อการบริ หารและจัดการความเสี่ยงทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการ
ธนาคารแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกําหนดบทบาท หน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามแผนงานการบริ หารความเสีย่ งที่กําหนดไว้ สายบริ หารความ
เสี่ยงเป็ นผู้กําหนดนโยบายและระเบียบงานต่างๆ ด้ านบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการ
ควบคุมและติดตามความเสีย่ งต่างๆ และเสริ มสร้ างความตระหนักในการเป็ นเจ้ าของความเสีย่ งของพนักงานทุกท่านอย่าง
ต่อเนื่อง
• การควบคุมการปฏิบต
ั ิงานของฝ่ ายบริหาร

ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และอํานาจการอนุมตั ิวงเงินของผู้บริ หารแต่ละระดับ
รวมทังมี
้ การแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างผู้บริ หารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นกลไกสําคัญในการถ่วงดุลอํานาจการบริ หาร
(Check and Balance) โดยจัดทําเป็ นระเบียบงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่าง
สมํ่าเสมอ
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ นการให้ สนิ เชื่อแก่หรื อลงทุนในกิจการที่ธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง ซึง่ ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณาทุกครัง้ ส่วนธุรกรรมการขายให้ ให้ เช่า รับซื ้อ หรื อเช่าทรัพย์สินใดๆ กับกรรมการผู้มีอํานาจจัดการ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายที่ธนาคารกําหนด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี ้ ธนาคารมีฝ่ายกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าที่ติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จของธนาคาร และมีด้านตรวจสอบภายในซึ่งเป็ น
หน่ ว ยงานอิ ส ระทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบการบริ ห ารจัด การและการปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล

ธนาคารใช้ นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปและเหมาะสมกับ
ธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูลอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถเรี ยกใช้ ข้อมูลที่สําคัญๆ ได้ อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารมีระเบียบเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมเอกสารสําคัญด้ วยอิเล็กโทรนิกส์เพื่อใช้ ในการติดตามและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
และรัดกุม นอกจากนี ้ ธนาคารมีการสือ่ สารนโยบายระเบียบปฏิบตั ิงานไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้ องทุกระดับ
•

ระบบการกํากับและติดตาม

ธนาคารมีระบบการกํากับและติดตามการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารกํ าหนดไว้ ทังนี
้ ้ ธนาคารมีการจัดทําแผนงาน
ประจํ า ปี ซึ่ง จะมี การทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การมี ป ระสิท ธิ ผ ลและสอดคล้ อ งกับ สภาวการณ์ ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลให้ มีการปฎิบตั ิ ปรับปรุงแก้ ไข หรื อการดําเนิน
มาตรการอย่างเป็ นรูปธรรมตามข้ อสังเกตหรื อข้ อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการหรื อการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะนันให้
้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ
ผู้บริหารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคาร ได้ แต่งตัง้ นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร
สูงสุดด้ านตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร
ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย ผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายในของธนาคาร จะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ ธนาคารได้ แต่งตัง้ นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร
สูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน เพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ
และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายใน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายกํากับ
การปฏิบตั ิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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12.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายการระหว่ างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (เกี่ยวข้ องกัน
โดยการมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึ ้นไป) รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรื อบุคคลเหล่านัน้
ซึง่ เป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 44 ของงบการเงินสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
- รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีดงั นี ้

ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ซี ไ อ เ อ็ ม บี
(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่
100% เป็ น CIMB Securities
International Pte. Ltd. ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึง่ เป็ น CIMB Group

ธนาคารร่ วมมือกับบริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็ม
บี (ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”) สําหรับ
ECM Activities ในประเทศไทย และ/หรื อ
ต้ องร่ วมมื อ กั บ บริ ษั ท อื่ น ภายใน CIMB
Group ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับ ECM Activities
ในต่ า งประเทศ (“CIMBF”) โดยมี ก ารแบ่ ง
รายได้ ดังนี ้
1) ธนาคารเข้ าทํารายการกับ CIMBST เพื่อ
แบ่ง ECM Fees (Underwriting Fee
และ Brokerage Fee) ส่ว นหนึ่ง ที่
CIMBST ได้ รับจากการทําหน้ าที่เป็ นผู้
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
(Underwriter) ให้ แก่ธนาคารในอัตรา
ร้ อยละ 50.00 ของ ECM Fees ที่
CIMBST
ได้ รั บ ภายหลั ง จากหั ก
ค่าใช้ จ่า ยที่เกี่ ยวข้ อง (ถ้ ามี) โดยยังไม่
รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
2) ธนาคารร่ วมมือกับ CIMBST เพื่อแบ่ง
ECM Fees ส่วนหนึ่งที่ CIMBF ได้ รับ
จากการทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั จําหน่ายและ
รั บ ประกันการจํ า หน่าย (Underwriter)
ส่วนที่ 2 หน้ า 116

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 1/2558 เ มื่ อ วั น ที่ 23
มกราคม 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุ มั ติ ร ายการ
ดัง กล่า ว เนื่ อ งจากเป็ นประโยชน์
ของธนาคาร โดยเป็ นการสร้ าง
รายได้ ค่าธรรมเนียมให้ แก่ธนาคาร
เพิ่มเติม ประกอบกับเป็ นการสร้ าง
สัม พัน ธ์ กั บ ลูก ค้ า เพื่ อ โอกาสทาง
ธุรกิจต่อไปของธนาคารในอนาคต
ด้ วยเหตุ นี ้ การเข้ าทํ า รายการ
ดัง กล่า วจึ ง มี ค วามสมเหตุส มผล
และรายการดัง กล่า วเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทาง
การค้ าทัว่ ไป

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ แก่ธนาคารเป็ น Management Fee
โดยคิ ด เป็ นอัต ราร้ อยละ 48.25 ของ
ECM Fees ที่ CIMBF ได้ รับภายหลัง
จากหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) โดย
ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม

บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ซี ไ อ เ อ็ ม บี
(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่
100% เป็ น CIMB Securities
International Pte. Ltd. ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึง่ เป็ น CIMB Group
CIMB Bank Berhad (“CIMB
Bank”) เป็ นผู้ถื อ หุ้ นใหญ่ ข อง
ธนาคาร โดยถือหุ้นร้ อยละ 93.71
ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยแล้ ว
ทังหมดของธนาคาร
้

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้
ที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556
อนุมตั ิให้ ธนาคารทํารายการกับ CIMB Bank
ในการชํ าระค่าบริ การ Factset Research
System เป็ นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างมกราคม
2556 – ธันวาคม 2558 ทัง้ นี เ้ นื่ องจาก
CIMBST ได้ ชํา ระค่า บริ การดังกล่า วแทน
ธนาคารไปก่อนสําหรับปี 2557 จํานวน USD
6,750
ในการชํ า ระคื น เงิ น จํ า นวนดัง กล่า วให้ กั บ
CIMBST ถือเป็ นรายการระหว่างกันซึ่งได้ รับ
อนุมัติ จากคณะกรรมการธนาคารในเดื อ น
ธั น วาคม 2556 ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ คํ า นวณขนาด
รายการที่เ กี่ ยวโยงกันตามเกณฑ์ ทางการที่
เกี่ ยวข้ องเนื่องจากเป็ นการคํานวณรายการ
ซํ ้าซ้ อน

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
บริ ษัท iCIMB MSC ถือหุ้น100 % ธนาคารใช้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย CIMB Holdings บริ ษั ท ใน จาก CIMB Group ผ่าน ธนาคารซีไอเอ็มบี
กลุม่ ของ CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ มาเลเซีย ตังแต่
้ พ.ศ.2552 โดยธนาคาร และ
ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซียได้ ทําข้ อตกลง
ส่วนที่ 2 หน้ า 117

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 2 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 5
กุมภาพันธ์ 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุ มั ติ ร ายการ
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากเป็ นรายการ
สนับ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี เ งื่ อ นไข
การค้ าทัว่ ไป

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2558
(ยกเว้ นกรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนของ

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ
การให้ บริ ก ารด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ร่ ว มกั น เนื่ อ งจากธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี
มาเลเซีย แจ้ งว่าบริ ษัท iCIMB MSC จะเข้ า
มาบริ หารจัดการเกี่ยวกับข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
กั บ ก าร ใ ห้ บ ริ กา ร ทา ง ด้ า น เท ค โน โลยี
สารสนเทศจากผู้ ให้ บริ การรายอื่ น (IT
outsourcing service) ของธนาคาร ซีไอเอ็ม
บี มาเลเซีย กับคูส่ ญ
ั ญาโดยที่เงื่อนไขทังหมด
้
สําหรับการให้ บริ การคงเดิม

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ
CIMB Islamic Bank Berhad เป็ น ธนาคารดํ า เนิ น ธุ ร กรรมโอนเงิ น ระหว่ า ง
บริ ษัทในกลุ่มของ CIMB Group ประเทศผ่านผลิตภัณฑ์ SpeedSend ร่ วมกับ
ซึ่ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ โ ดยอ้ อ มของ CIMB Islamic Bank Berhad ซึ่งเปิ ด
ธนาคาร
ให้ บริ การ “SpeedSend” ไปยัง 10 ประเทศ
ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า ในการโอน-รั บเงิ น
ผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร จึ ง เพิ่ ม รู ปแบบการ
ให้ บริ การด้ วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
และผ่านช่อ งทางบริ การผ่า น Clicks เพื่ อ
ขยายบริ การหลักในด้ านการโอน-รับเงินผ่าน
ทางบัญ ชี ธ นาคาร, เพื่ อ สร้ างข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
ทางการแข่งขัน, เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลู ก ค้ าในการโอน-รั บ เงิ น ผ่ า นบั ญ ชี
ธนาคาร และเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ในปี 2558
จํานวน 1.3 ล้ านบาทจากการขยายรู ปแบบ
และช่องทางบริ การผ่าน Clicks
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติ ที่
มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 หน้ า 118

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึง่ ไม่ได้
เข้ าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี ้)เห็นควรอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าว
เนื่องจากการเปลีย่ นคูส่ ญ
ั ญาเป็ น
บริ ษัท iCIMB MSC มีเงื่อนไขการ
ให้ บริ การคงเดิม ซึง่ รายการ
ดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุ มั ติ ร ายการ
ดังกล่าว
เนื่อ งด้ ว ยธุร กรรมดัง กล่า วถื อ เป็ น
รายการธุรกิจปกติของธนาคาร โดย
ใช้ ราคาตลาดที่ เ ป็ นธรรม และมี
เงื่ อ นไขทางการค้ า เช่ น เดี ย วกับ ที่
สายธุร กิ จรายย่อย ทําธุรกรรมกับ
บริ ษั ท อื่ น ๆ ซึ่ ง รายการนี ถ้ ื อ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธนาคาร

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ซี ไ อ เ อ็ ม บี
(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่
100% เป็ น CIMB Securities
International Pte. Ltd. ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึง่ เป็ น CIMB Group

ธนาคารร่ วมมือกับบริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็ม
บี (ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBTS”) เพื่อเข้ า
ร่ วมโครงการ Banker to Broker 2015 ของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดย
ปั จจุบนั ธนาคารมีรายได้ จากค่าธรรมเนียมใน
การเป็ นผู้แนะนํ าลูก ค้ า หลักทรั พย์ จากทาง
CIMBTS โครงการได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
CIMBTS จึ ง ให้ ก ารสนับ สนุน รางวัล แก่ ผ้ ู
แนะนําลูกค้ าหลักทรัพย์เพิ่มเติม

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ
CIMB Malaysia เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ธนาคารเข้ าร่วมกับโครงการตามแผนกลยุทธ์
ของ CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น ของกลุ่ ม ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี (Regional
โดยอ้ อมของธนาคาร
Operating Model) ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิตอลเพื่อการขยายฐานลูกค้ าสําหรับลูกค้ า
รายย่ อ ยของธนาคาร (Digital Sales
Enablement) โดยค่าใช้ จ่ายของโครงการจะ
ถูกจัดสรรให้ ธนาคารร้ อยละ 6.25 คิดเป็ นเงิน
USD 212,000 เพื่ อ ชํ า ระให้ แก่ CIMB
Malaysia ภายในปี 2558

บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน ซี
ไ อ เ อ็ ม บี -พ ริ น ซิ เ พิ ล จํ า กั ด
(“CPAM”) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของ
CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้ อมของธนาคาร

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 4 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 9
เมษายน 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุ มั ติ ร ายการ
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากเป็ นรายการ
สนั บ สนุ น การมอบรางวั ล ให้ กั บ
พนักงานขาย และมิก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อธนาคาร

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 4 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 9
เมษายน 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุ มั ติ ร ายการ
ดัง กล่า ว เนื่ อ งจากเป็ นการขยาย
ฐานลูก ค้ า ซึ่ ง รายการดัง กล่า วมี
ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ เ ป็ น
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน ประโยชน์ตอ่ ธนาคาร
ธุรกิจปกติ
ธนาค ารต่ อ สั ญ ญ ากา รให้ บ ริ กา รงา น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
สนับสนุน (Insourcing) กับบริ ษัทหลักทรัพย์ ค รั ้ ง ที่ 4 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 9
จัดการกองทุน ซีไอเอ็ มบี-พริ นซิ เพิ ล จํ ากัด เมษายน 2558
(CPAM) ใน 2 กลุ่ม งาน คื อ งานระบบ (ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
เทคโนโลยี แ ละระบบประมวลผลด้ วย CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
คอมพิ ว เตอร์ (IT) งานทรั พ ยากรบุค คล เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
ส่วนที่ 2 หน้ า 119

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ
ระยะเวลาให้ บริ การรวม 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 15
เมษายน 2558 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2559
โดยธนาคารมี ร ายได้ จากการให้ บริ การ
ดัง กล่ า วโดยรวมในปี 2558 ประมาณ
1,060,000 บาท

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด ธนาคารทบทวนอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
(“บบส.สาทร”) เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม สํ า ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น ส นั บ ส นุ น
ของ CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น (Insourcing) กับ บริ ษั ท บริ ห ารสิน ทรั พ ย์
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร
สาทร จํากัด (บบส.สาทร) ใน 5 กลุม่ งาน คือ
งานระบบเทคโนโลยีและระบบประมวลผล
ด้ วยคอมพิวเตอร์ (IT) งานทรัพยากรบุคคล
งานปฏิ บัติ ก ารธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ งานบัญ ชี
การเงิ น และภาษี อ ากร และงานตรวจสอบ
ภายใน ระยะเวลาให้ บริ การ 4 ปี ครบกําหนด
24 ธันวาคม 2558 โดยธนาคารมีรายได้ จาก
การให้ บ ริ ก ารดัง กล่า วโดยรวมในปี 2558
ประมาณ 10.87 ล้ านบาท
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป
ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี เป็ นบริ ษั ท ใน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ
กลุ่มของ CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ ธนาคารให้ ค วามเห็ น ชอบในการใช้ อัต รา
ถือหุ้นใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร
135.13 บาทต่อ 1 บัญชีใหม่ ในการจ่ายคืน
แก่ CIMB Bank สําหรั บสัญญา 1P Pay
Back ต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
คณะกรรมการธนาคารได้ มติอนุมตั ิอตั ราใหม่
ในการจ่ายคื น แก่ CIMB Bank สําหรั บ
สัญญา 1P Pay Back ที่ 107.9 บาทต่อ 1
ส่วนที่ 2 หน้ า 120

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุมัติ เ นื่ อ งจาก
ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วเป็ นรายการ
สนับ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ซึ่ ง ธนาคาร
ได้ รับประโยชน์จากการให้ บริ การ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 4 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 9
เมษายน 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุมัติ เ นื่ อ งจาก
ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วเป็ นรายการ
สนับ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ซึ่ ง ธนาคาร
ได้ รับ ประโยชน์ จ ากการให้ บ ริ ก าร
และมีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 4 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 9
เมษายน 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุมัติ เ นื่ อ งจาก
เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บั ญ ชี ใ หม่ โดยอั ต รา ใหม่ นี จ้ ะมี ผลแ ค่
ระยะเวลา 3 ปี (ตั ง้ แต่ เ มษายน 2555 มีนาคม 2558) โดยทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะมี
การทบทวนอัตราในการจ่ายคืนใหม่สิ ้นปี ที่ 3
ทังนี
้ ้ ข้ อตกลงในการใช้ อตั รา 107.9 บาทต่อ
1 บัญชีใหม่ ในการจ่ายคืนแก่ CIMB Bank
สําหรับสัญญา 1P Pay Back ได้ สิ ้นสุดลง
แล้ ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 จึงขอขยาย
ระยะเวลาในการใช้ อัตรา 107.9 บาทต่อ 1
บัญชีใหม่ ต่อไปอีก 1 ปี

บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน ซี
ไ อ เ อ็ ม บี -พ ริ น ซิ เ พิ ล จํ า กั ด
(“CPAM”) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของ
CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้ อมของธนาคาร

รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคารครั ้ง ที่
11/2557 อนุมตั ิการซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตร
เครดิตธนาคาร กับ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล (“CPAM”) เป็ น
เวลา 3 เดือ น กล่า วคื อภายในไตรมาสที่ 1
ของปี 2558 ธนาคารจึงขออนุมตั ิให้ บริ การ
ดังกล่าวต่อเนื่องนับตัง้ แต่วันที่ 31 มีนาคม
2558 เป็ นต้ นไป โดยคิ ดค่า บริ การในอัตรา
100 บาท ต่อธุรกรรม

รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ
CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธนาคารใช้ บริ การ Penetration Test หรื อ
โดยอ้ อมของธนาคาร
PenTest จาก CIMB Group เพื่อทดสอบการ
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

ส่วนที่ 2 หน้ า 121

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 5 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 8
พฤษภาคม 2558 (ยกเว้ นกรรมการ
ที่เป็ นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี ้) เห็นควร
อนุมตั ิเนื่องจากรายการดังกล่าวถือ
เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 6 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 6
มิถนุ ายน 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป

CIMB Bank Berhad (“CIMB
Bank”) เป็ นผู้ถื อ หุ้ นใหญ่ ข อง
ธนาคาร โดยถือหุ้นร้ อยละ 93.71
ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยแล้ ว
ทังหมดของธนาคาร
้

ธนาคารใช้ บริ การในการพัฒนา Corporate
Model ซึง่ เป็ น Model ความเสี่ยงด้ านเครดิต
จาก CIMB Bank Berhad โดย CIMB Bank
Berhad จะคิดค่าธรรมเนียมสําหรับบริ การที่
ให้ ในกรณีที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อกําหนด
ของ Bank Negara Malaysia เพื่อให้ เป็ นไป
ตามแนวทาง Basel II IRB
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ
รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ซึ่ ง ธนาคารอนุมตั ิการขายรถยนต์ให้ กบั พนักงาน
ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของธนาคาร ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ จํ านวน 2
คน ที่ล าออก ซึ่งเป็ นไปตามระเบีย บปฏิบัติ
ของธนาคารรายละเอียดดังนี ้
1. นายณรงค์ ชั ย ว่ อ งธนะวิ โ มกษ์ รอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ และ
การเงิ น ในอัต รา 1,700,000 บาท
(รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
2. หม่อ มหลวงณัฏฐ์ ชัญ ญา ทวี ว งศ์ รอง
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สายบริ หาร
ธุ ร กรรมการเงิ น ในอั ต รา 1,800,000
บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุมัติ เ นื่ อ งจาก
รายการดัง กล่ า วถื อ เป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทาง
การค้ าทัว่ ไป
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 6 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 6
มิถนุ ายน 2558
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึ่งไม่ได้
เข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนี )้ เห็ น ควรอนุมัติ เ นื่ อ งจาก
รายการดัง กล่ า วถื อ เป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 7 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 9
กรกฎาคม 2558
เห็ น ควรอนุ มัติ เ นื่ อ งจากรายการ
ดังกล่าวธนาคารดําเนินการเป็ นไป
ตามกฎ ระเบี ย บ และธนาคารไม่
เสียประโยชน์ เนื่องจากราคาที่ขาย
ถื อ เป็ นราคาตลาดและตามการ
ประเมินราคารายการดังกล่าวถื อ
เป็ นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อ
บริ การ

รายการดัง กล่ า วถื อ เป็ นรายการเกี่ ย วกั บ
สินทรัพย์หรื อบริ การ
บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ซี ไ อ เ อ็ ม บี ธนาคารเป็ นผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
(ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”) จําหน่าย (Underwriter) โครงสร้ างตราสาร ค รั ้ ง ที่ 8 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 7
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่มีผ้ ูถือหุ้นใหญ่ หนี ้ในตราสารทุน (Equity-Linked Structure สิงหาคม 2558 (ยกเว้ นกรรมการที่
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100% เป็ น CIMB Securities
International Pte. Ltd. ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่อีกทอด
หนึง่ เป็ น CIMB Group

Debenture หรื อ ELN) ของบริ ษัทหลักทรัพย์
ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (“CIMBST”)
โด ย ธ น า ค า ร ได้ รั บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร
รั บประกันการจัดจํ าหน่ายไม่เกิ น ร้ อยละ 3
ของจํานวนเงิน Notional amount ของหุ้นกู้
ELN

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจตามปกติ
iCIMB (MSC) Sdn Bhd เป็ น ธนาคารใช้ บริ การ IT Outsourcing กับ
บริ ษัทในกลุ่มของ CIMB Group iCIMB (MSC) SENDIRIAN BERHAD โดย
ซึ่ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ โ ดยอ้ อ มของ เป็ นการใช้ บริ การระบบ Reuters Electronic
ธนาคาร
Trading - Automated Dealing เป็ นบริ การ
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศแบบออนไลน์
ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยมีอตั ราค่าบริ การ
เป็ นเงินจํานวน RM 145,462 ต่อปี

CIMB Investment Bank Berhad
เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง CIMB
Group ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ
CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้ อมของธนาคาร

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ
ธนาคารใช้ บริ การ IT Outsourcing กับ
iCIMB (MSC) Sdn Bhd โดยเป็ นการใช้
บริ การระบบ Regional Corporate Client
Solution (CCS) - 1 View โดยมีอตั รา
ค่าบริ การเป็ นเงินจํานวน RM 233,143 (ปี
2559), RM 248,569 (ปี 2560), RM
249,284 (ตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นไป)

iCIMB (MSC) Sdn Bhd เป็ น
บริ ษัทในกลุ่มของ CIMB Group
ซึ่ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ โ ดยอ้ อ มของ รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธนาคาร
ธุรกิจปกติ
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ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี ้)เห็นควร
อนุมตั ิเนื่องจากรายการดังกล่าวถือ
เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 8 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 7
สิงหาคม 2558 (ยกเว้ นกรรมการที่
เป็ นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี ้)เห็นควร
อ นุ มั ติ เ นื่ 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
ดั ง กล่ า วและรายการนี ถ้ ื อ เป็ น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 9 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 7
กันยายน 2558 (ยกเว้ นกรรมการที่
เป็ นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี ้) เห็นควร
อนุ มั ติ เ นื่ อ งจากธนาคารได้ รั บ
ประโยชน์ แ ละมิ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสี ย หายต่ อ ธนาคาร ซึ่ ง รายการ
ดังกล่าวถื อเป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
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ลักษณะและมูลค่ ารายการ

บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด
(“บบส.สาทร”) เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม
ของ CIMB Group ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้
ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้ มี
มติ อ นุมัติ ใ ห้ ธ นาคารจํ า หน่ า ยสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่
ก่อ ให้ เ กิ ด รายได้ (NPL) แก่ บริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย์ สาทร จํากัด (“บบส.สาทร”) ภายใต้
ข้ อกําหนดว่า มูลค่าการซื ้อขายจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
อีกครัง้ หนึง่
โดยคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิให้ ธนาคาร
จําหน่ายสินเชื่ อที่ไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ (NPL)
แก่ บบส.สาทร เป็ นเงินจํานวน 223 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ยอดชําระสุดท้ ายอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามยอดสินเชื่อที่ธนาคาร pull out หรื อผู้ซื ้อ
pull back ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้

CIMB Bank Berhad (“CIMB
Bank”) เป็ นผู้ถื อ หุ้ นใหญ่ ข อง
ธนาคาร โดยถือหุ้นร้ อยละ 93.71
ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยแล้ ว
ทังหมดของธนาคาร
้

รายการดัง กล่ า วถื อ เป็ นรายการเกี่ ย วกั บ
สินทรัพย์หรื อบริ การ
ธนาคารใช้ บริ ก ารในการพัฒ นา Regional
Securities and Futures Rating Model จาก
CIMB Bank Berhad
CIMB Bank Berhad จะคิดค่าธรรมเนียม
สํา หรั บ บริ ก ารที่ ใ ห้ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นส่ว น
หนึ่ ง ของข้ อ กํ า หนดของ Bank Negara
Malaysia เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทาง Basel
II IRB

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั ้ ง ที่ 9 / 2 5 5 8 เ มื่ อ วั น ที่ 2 7
กันยายน 2558 (ยกเว้ นกรรมการที่
เป็ นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี ้)เห็นควร
อนุ มั ติ เ นื่ อ งจาก ธนาคารได้ รั บ
ประโยชน์ รายการดังกล่าวถือเป็ น
รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
บริ การ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ครั ้ง ที่ 11/2 558 เมื่ อ วั น ที่ 2 7
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 8 (ย ก เ ว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตัว แทนของCIMB
Bank ที่มีส่วนได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออกเสี ย งใน
วาระนี ้) เห็นควรอนุมตั ิเนื่องจาก
ธนาคารจะได้ รับประโยชน์จากการ
ทํารายการ ซึ่งรายการดังกล่าวถื อ
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ธุรกิจปกติ
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ สาทร จํากัด ธ น า ค า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า น ส นั บ ส นุ น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
(“บบส.สาทร”) เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม (Insourcing) กับบบส.สาทร จํานวน 5 งาน ครั ้ง ที่ 12/2 558 เมื่ อ วั น ที่ 1 8
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ของ CIMB Group ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น คื อ ง า น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ร ะ บ บ
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร
ประมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (IT) งาน
ทรั พ ยากรบุ ค คล งานปฏิ บั ติ ก ารธุ ร กรรม
สินเชื่อ งานบัญชีการเงินและภาษี อากร และ
งานตรวจสอบภายใน ระยะเวลาให้ บริ การ 4
ปี ครบกํ า หนด 23 ธั น วาคม 2558 โดย
กําหนดทบทวนค่าบริ การเป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการธนาคารอนุมัติ ก ารต่ อ อายุ
สัญญาการให้ บริ การ Insourcing Provision
แก่ บบส.สาทร เป็ นเวลา 3 ปี ซึ่งจะครบ
กําหนดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
ค่าบริ การในปี 2559 รวม 8.98 ล้ านบาท

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ โดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธันวาคม 2558 (ยกเว้ นกรรมการที่
เป็ นตัวแทนของCIMB Bank ที่มี
ส่วนได้ เสียซึ่งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี ้)เห็นควร
อ นุ มั ติ เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ร า ย ก า ร
สนับ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ซึ่ ง ธนาคาร
ได้ รับประโยชน์จากการให้ บริ การ ที่
มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
- รายการสินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน
ก. ธนาคารมีเงินให้ สินชื่อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการที่ธนาคารและบริ ษัทย่อย หรื อกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป หรื อตําแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของทุนที่ชําระแล้ วของ
กิจการนัน้ ดังนี ้
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(หน่วย: ล้ านบาท)

รายชื่อบริษัท

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี ้ย
- รับอัตราดอกเบี ้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี ้ย
ลอยตัว
สัญญาแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
ทันทีและล่วงหน้ า
- สัญญาซื ้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี ้ย
- สัญญาซื ้อ
- สัญญาขาย
ตราสารสิทธิเพื่อ
แลกเปลีย่ น
- สัญญาขาย
สินค้ าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื ้อ
บริษัทย่ อย
บจ .เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส

บจ. ซีที คอลล์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินให้
การถือ
สินเชื่อคง
หุ้น
ภาระ
ค้ าง/เงิน เงินฝาก การกู้ยมื
(%)
ผูกพัน
ลงทุนใน
ลูกหนี ้
83

-

-

43

23,062
93,016

-

-

-

-

-

-

807
66

-

-

-

-

-

-

-

16,353

123

-

-

6

96

-

4,134
1,804

มีผ้ ูบริหารร่ วมกัน

93.71 -

100
130
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99.99 นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นางสาวศศิมา ทองสมัคร
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
99.99 นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง

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

รายชื่อบริษัท

บจ. เวิลด์ลสี

บริษัทภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน
บจ. บริ หารสินทรัพย์
สาทร

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินให้
การถือ
สินเชื่อคง
หุ้น
ภาระ
ค้ าง/เงิน เงินฝาก การกู้ยมื
(%)
ผูกพัน
ลงทุนใน
ลูกหนี ้

-

2,671

66

-

-

-

265

-

-

11

576

-

มีผ้ ูบริหารร่ วมกัน

นางสาวศศิมา ทองสมัคร
Mr. Goh Therd Siang
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
99.99 นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

- นายสุภคั ศิวะรักษ์
นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง
กรรมการ
- -

ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยสําหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันในอัตราปกติสาํ หรับผู้ฝากเงินทัว่ ไป
ข. ธนาคารไม่มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมของธนาคาร
- ความเป็ นมาของรายการระหว่ างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันซึง่ ธนาคารมีเงินให้ สินเชื่อและภาระผูกพันกับกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ ขึน้ ไปหรื อตําแหน่งเทียบเท่านัน้ เป็ นการให้ ก้ ูยืมซึ่งเป็ นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ เป็ นอัตรา
ดอกเบี ้ยสวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้ สินเชื่อ ภาระผูกพัน และเงิน
ฝากแก่กิจการที่ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปหรื อตําแหน่ง
เทียบเท่า ถือหุ้นรวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของทุนที่ชําระแล้ วของกิจการ บางส่วนเป็ นเงินกู้ท่โี อนมาจากการควบ
รวมกิจการกับธนาคาร บางส่วนมาจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้และบางส่วนเป็ นเงินให้ สนิ เชื่อใหม่ โดยใช้
อัตราดอกเบี ้ยตามอัตราตลาดทัว่ ไปและเป็ นเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ
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- ขัน้ ตอนการอนุมัติรายการระหว่ างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้ อบังคับของธนาคาร การอนุมตั ิรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้ องผ่านขันตอนในการพิ
้
จารณาอนุมตั ิตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร รวมทังต้
้ องผ่านการวิเคราะห์และการให้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่มี
อํานาจหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
ในเรื่ องนันๆ
้ จะไม่เข้ าร่วมพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องดังกล่าว
- แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็ นรายการซึ่งเป็ นการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป โดยทุกรายการได้ ดําเนินการตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิตามที่กําหนด และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง มี
ความเป็ นไปได้ วา่ การทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ ้นตามการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึง่ ธนาคารได้
มีการกําหนดขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิและทบทวนรายการอย่างชัดเจนไว้ แล้ ว
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบแสดงฐานะการเงิน
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
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
14,229,670,008
6,453,199,978
33,509,102,456
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
25,581,046,242
10,803,916,302
9,100,647,662
เงินลงทุนสุทธิ
54,891,019,817
55,253,273,115
53,324,961,980
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
1,324,920,707
1,324,920,707
1,335,443,948
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
196,736,743,351
188,334,023,282
168,952,844,988
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
524,470,027
459,212,620
462,586,736
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
197,261,213,378
188,793,235,902
169,415,431,724
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
(90,837,521)
(163,150,115)
(255,170,649)
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(6,572,231,944)
(5,447,517,156)
(4,913,545,914)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
(55,383,987)
(68,351,237)
(33,422,083)
190,542,759,926
183,114,217,394
164,213,293,078
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
41,017,884
68,889,332
57,650,960
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
1,109,004,276
1,582,424,466
1,597,877,173
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
2,714,361,639
3,002,336,396
3,264,147,293
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
373,090,594
355,963,642
337,319,600
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
862,314,440
752,636,225
926,435,691
ลูกหนี ้บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
3,572,457,936
3,572,457,936
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
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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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ นิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี ้สิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

170,502,086,949
19,994,416,948
320,768,448
16,039,533,025
25,682,672,770
33,994,659,909
41,017,884
1,578,957,438
9,126,765,983
277,280,879,354

184,105,739,854
18,230,366,777
344,291,120
7,693,132,792
10,396,602,437
24,512,208,453
68,889,332
1,420,434,528
4,556,103,564
251,327,768,857

1 มกราคม
พ.ศ. 2557

152,272,534,436
44,241,461,855
504,867,176
5,856,747,052
9,651,786,057
37,706,592,055
57,650,960
1,415,445,317
5,281,074,920
256,988,159,828

13,705,170,716
10,542,439,013

หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

13,052,747,804

หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

(หน่วย: บาท)

12,387,365,840
5,712,665,258
737,068,079

10,542,439,013
3,867,738,430
899,934,224

10,542,439,013
3,867,738,430
892,156,202

365,950,000
7,113,574,355
26,316,623,532
303,597,502,886

341,300,000
6,488,857,536
22,140,269,203
273,468,038,060

272,000,000
5,807,902,969
21,382,236,614
278,370,396,442
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(หน่วย: บาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงิน
ที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษี อากร
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไรสุทธิสาํ หรับปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
13,025,701,782
12,460,684,461
11,028,059,321
(6,141,335,838)
(6,028,333,772)
(5,794,877,075)
6,884,365,944
6,432,350,689
5,233,182,246
1,374,889,474
1,236,361,987
1,159,974,191
(319,343,580)
(296,494,840)
(220,024,731)
1,055,545,894
939,867,147
939,949,460
1,819,384,602

1,804,875,080

714,313,846

(458,154,763)
551,005,717

(1,093,726,426)
329,535,536

(100,799,433)
316,916,689

383,010,621
10,235,158,015

186,960,038
8,599,862,064

1,100,714,818
297,211,835
8,501,489,461

3,236,564,534
10,744,000
1,277,119,380
442,470,291
950,068,015
5,916,966,220
3,425,200,000
892,991,795
(185,657,054)
707,334,741

3,248,965,426
8,804,000
1,268,595,392
393,443,378
789,876,300
5,709,684,496
1,702,567,406
1,187,610,162
(245,916,503)
941,693,659

2,656,753,727
8,400,000
1,202,692,791
269,917,968
812,035,636
4,949,800,122
2,367,200,000
1,184,489,339
97,923,390
1,282,412,729
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
ภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวกับรายการทีจ่ ะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไป
ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงาน
ภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวกับรายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทรายการใหม่ เข้ า
ไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

12,859,905

240,733,492

(167,876,846)

28,964,409

7,337,610

-

(25,306,951)

(149,627,279)

-

2,489,409

(18,221,243)

33,575,369

19,006,772

80,222,580

(134,301,477)

(125,210,829)

(24,262,109)

(35,525,049)

(102,130,316)

(66,293,589)

(26,042,194)

45,468,228

18,111,140

12,313,449

(181,872,917)
(162,866,145)
544,468,596

(72,444,558)
7,778,022
949,471,681

(49,253,794)
(183,555,271)
1,098,857,458
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

707,334,741

941,693,659

1,282,412,729

-

-

-

707,334,741

941,693,659

1,282,412,729

544,468,596

949,471,681

1,098,857,458

-

-

-

544,468,596

949,471,681

1,098,857,458

0.03

0.04

0.06

21,650,992,558

21,084,878,025

21,084,878,025

0.03

0.04

0.06

21,650,992,558

21,084,878,025

21,084,878,025

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้นสําหรับกําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ)สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

892,991,795

1,187,610,162

1,184,489,339

470,167,340

494,154,138

488,984,750

3,425,200,000
14,347,673

1,702,567,406
(90,880,000)

2,367,200,000
-

10,277,930
166,067,925

7,396,892
142,690,798

1,769,440
6,861,348

248,119
4,290,484

203,691
-

649,137
8,983,625

-

-

(1,100,714,818)

(322,857,972)
(91,006,865)
(571,459)
(728,736,343)
(11,486,702)
9,604,772
27,967,972
36,576

(1,457,976,392)
(15,912,856)
22,516,398
(453,705,914)
(3,477,968)
19,036,757
2,314,144

745,928,080
(27,627,848)
(23,953,281)
(348,446,867)
(559,287)
8,195,290
69,751

ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กําไรจากทรัพย์สินรอการขาย
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
สินทรัพย์อื่น

พ.ศ. 2556

458,154,763
1,093,726,426
100,799,433
(13,077,532,558) (12,511,907,316) (11,194,614,158)
5,139,554,380
5,099,929,817
5,003,858,121
(3,613,282,170)

(4,761,713,817)

(2,778,127,945)

(7,776,075,046)
27,044,939,614 (23,365,268,593)
965,186,346
3,548,028,199 (6,898,913,712)
(10,448,746,321) (20,462,513,058) (32,429,988,385)
754,590,140
172,716,286
185,732,272
3,486,699,265
(6,203,974,364)
613,934,470 (2,345,881,728)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
31,833,205,418

16,987,955,452

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

1,764,050,171 (26,011,095,078)
(23,522,672)
(160,576,057)

33,881,789,183
159,437,957

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สิน

9,882,271,652 (14,379,308,526)
(124,023,003)
(106,708,726)

11,458,977,283
(40,913,185)

หนี้สินอื่น

4,169,679,412

(900,697,858)

1,606,075,332

(20,770,799,494)
11,290,617,897
(5,241,650,019)

(3,569,789,133)
10,849,596,102
(5,442,147,607)

(3,579,126,069)
9,478,055,847
(4,945,239,603)

(82,567,693)

-

-

เงินสดสุทธิ( ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(14,804,399,309)

1,837,659,362

953,690,175

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย

(29,765,886,180)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีจ่ายสุทธิ

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้

(13,603,652,904)

พ.ศ. 2556

(54,106,282,038) (24,915,408,473)

27,203,327,558
31,109,002,243
510,978,043
26,015,683,807
(4,922,649,754) (12,020,896,051)
6,666,336,490
3,972,000,340
20,702,034
48,205,321

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป

8,892,314,510
4,137,000,000
(3,218,057,523)
8,984,528,846
(550,000,000)
25,369,250

6,927,784
30,000,000

(182,610)
164,902
31,160,601

22,812,416
31,245,000

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์

(140,749,076)
19,267,618

22,540,041
(223,997,232)
11,398,972

247,704,030
(185,015,798)
7,002,743

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(125,449,171)

(138,631,410)

(37,347,083)

51,830,775

51,222,854

12,712,220
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)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินปันผลรับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ�

(158,136,585)
-

(210,848,780)
4,066,540,000

(105,424,390)
-

-

(2,500,000,000)

-

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

12,802,546,172

11,405,500,000

5,614,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

(4,639,000,000) (10,392,000,000)
3,689,853,654
-

(1,298,000,000)
-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

11,695,263,241

2,369,191,220

4,210,575,610

27,590,216

6,503,496

-

(1,592,625,372)
3,987,736,777

663,079,838
3,324,656,939

194,517,576
3,130,139,363

2,395,111,405

3,987,736,777

3,324,656,939

6,082,109

30,592,954

2,493,469

60,976,206
12,859,905
385,340,992

125,838,175
240,733,492
100,700,529

34,067,000
167,876,846
25,100,595

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ�

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

ส่วนที่ 3 หน้ า 136

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินของธนาคาร
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของ (%)
อัตราดอกเบี ้ยรับ(1) (%)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย(2) (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย(3) (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม(4) (%)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (modified LDR)(5) (%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี ้สินรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (%)
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี ้ยค้ างรับ (%)
อัตราส่วนหนี ้สูญต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี ้ยค้ างรับ (%)
อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม(6) (%)
อัตราส่วนดอกเบี ้ยค้ างรับต่อสินเชื่อรวมและดอกเบี ้ยค้ างรับ (%)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

2558

2557

2556

55.1
6.9
3.1
6.5
2.7
3.8
3.8

53.8
11.0
4.3
6.9
2.8
4.1
3.5

50.7
15.1
6.1
7.0
3.1
3.9
4.1

57.8
2.7
0.2
0.03

66.4
2.8
0.4
0.03

58.2
2.6
0.6
0.04

10.5
96.0
90.1
61.5
15.5

11.3
90.1
89.2
73.3
15.0

12.0
88.6
89.2
59.3
14.1

3.3
1.1
2.9
0.3

2.9
0.7
3.0
0.2

2.9
0.4
2.3
0.3

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2557 และ 2556 ได้ มีการปรับปรุงใหม่เนื่องจากการนํามาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์
พนักงานมาใช้
(1) อัตราดอกเบี ้ยรับ = รายได้ ดอกเบี ้ย / (เงินให้ สินเชื่อเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี ้ยเฉลี่ย)
(2) อัตราดอกเบี ้ยจ่าย = ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย / (เงินฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารที่มี
ดอกเบี ้ยเฉลี่ย)
(3) ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย = อัตราดอกเบี ้ยรับ-อัตราดอกเบี ้ยจ่าย
(4) อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม = เงินให้ สินเชื่อ / (เงินฝาก+หนี ้สินจ่ายเมื่อทวงถาม+เงินกู้ยืม)
(5) อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (modified LDR) = (เงินให้ สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี+เงินให้ สินเชื่อซึง่ คํ ้าประกันโดยธนาคารอื่น+
เงินให้ สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) / (เงินฝาก+ตัว๋ แลกเงิน+หุ้นกู้+ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท)
(6) อัตราส่วนเงินให้ สินเชือ่ ด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม คํานวณตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 หน้ า 137

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
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
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
14,292,801,636
6,522,689,913
33,555,652,005
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
25,581,046,242
10,803,916,302
9,100,647,662
เงินลงทุนสุทธิ
54,891,019,817
55,253,273,115
53,324,961,980
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
10,523,242
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้
203,552,832,710
194,610,261,270
175,844,355,534
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
520,569,785
455,304,547
453,532,902
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
204,073,402,495
195,065,565,817
176,297,888,436
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
(4,945,478,647)
(4,642,328,361)
(4,757,282,848)
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(6,730,530,954)
(5,979,008,801)
(5,263,612,956)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
(55,383,987)
(68,351,237)
(33,422,083)
รวมเงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ
192,342,008,907
184,375,877,418
166,243,570,549
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
41,017,884
68,889,332
57,650,960
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
1,194,255,368
1,826,291,636
1,706,018,723
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
2,769,718,388
3,071,759,407
3,349,094,004
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
378,987,475
361,802,153
343,053,368
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
1,040,358,204
957,064,866
1,058,985,442
ลูกหนี ้บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
3,572,457,936
3,572,457,936
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
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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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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

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

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

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

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

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 27,410,341,432 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 26,105,495,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

13,705,170,716

10,542,439,013
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

5,712,665,258

3,867,738,430

3,867,738,430

720,704,664

887,619,600

884,659,881

(42,753,751)

(42,753,751)

(42,753,751)

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย
ของธนาคารในบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

304,621,394,742 274,168,786,412 279,671,909,368
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

14,620,048,451
(6,143,023,747)

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

13,927,429,582 12,376,299,267
(6,038,723,192) (5,851,629,502)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

8,477,024,704
1,734,247,566
(266,581,243)

7,888,706,390
1,547,716,018
(208,850,553)

6,524,669,765
1,397,769,012
(139,518,172)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน
ที่กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ

1,467,666,323

1,338,865,465

1,258,250,840

1,819,384,602

1,804,875,080

714,313,846

(458,154,763)
551,005,717

(1,093,726,426)
329,535,536

(100,799,433)
421,231,316

377,101,198

237,961,382

1,100,714,818
327,606,151

12,234,027,781

10,506,217,427

10,245,987,303

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ

3,753,835,420
11,080,000
1,404,482,827
458,627,188
1,499,238,226

3,741,535,210
9,260,000
1,399,493,378
408,517,126
1,581,197,029

3,104,603,347
9,096,000
1,336,198,325
286,465,170
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
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,336,651,293
(284,169,352)

1,236,571,345
(247,212,868)

1,408,044,212
82,664,881

กําไรสุทธิสําหรับปี

1,052,481,941

989,358,477

1,490,709,093

รวมรายได้จากการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

12,859,905

240,733,492

(167,876,846)

28,964,409

7,337,610

-

(25,306,951)

(149,627,279)

-

2,489,409

(18,221,243)

33,575,369

19,006,772

80,222,580

(134,301,477)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

(125,210,829)

(24,262,109)

(35,525,049)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(107,191,305)

(72,316,467)

(25,293,170)

46,480,426

19,315,715

12,163,644

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(185,921,708)

(77,262,861)

(48,654,575)

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(166,914,936)

2,959,719

(182,956,052)

885,567,005

992,318,196

1,307,753,041

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย(บาท :
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1,052,481,941

989,358,477

1,490,709,093

-

-

-

1,052,481,941

989,358,477

1,490,709,093

885,567,005

992,318,196

1,307,753,041

-

-

-

885,567,005

992,318,196

1,307,753,041

0.05

0.05

0.07

21,650,992,558

21,084,878,025

21,084,878,025

0.05

0.05

0.07

21,650,992,558

21,084,878,025

21,084,878,025

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้นสําหรับกําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ)สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนี้สิน
(กําไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
กําไรจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งกําไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กําหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
สินทรัพย์อื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
พ.ศ. 2556

1,336,651,293

1,236,571,345

1,408,044,212

497,330,736
3,770,112,827
14,347,673
10,277,930
172,221,337
(96,738,212)
4,290,484
-

518,920,584
2,129,643,339
(90,880,000)
7,396,892
150,899,422
69,486,326
-

519,559,724
2,743,502,819
1,769,440
12,616,384
57,552,298
8,983,625
(104,314,627)

-

-

(1,100,714,818)

(322,857,972)
468,815,242
(571,459)
(728,736,343)
(13,074,954)
9,604,772
27,967,972
36,576

(1,457,976,392)
591,065,360
22,516,398
(453,705,914)
(3,870,312)
19,036,757
2,314,144

745,928,080
390,527,419
(23,953,281)
(348,446,867)
(2,026,556)
8,214,659
69,751

458,154,763
(14,671,879,227)
5,141,242,289

1,093,726,426
(13,978,652,436)
5,110,319,237

100,799,433
(12,542,854,103)
5,060,610,547

(3,922,804,273)

(5,033,188,824)

(3,064,131,861)

(7,769,716,740)
965,186,346
(12,946,534,144)
2,065,664,313
3,486,699,265
(6,180,186,065)

27,021,999,228
3,548,028,199
(21,762,185,863)
1,007,089,896
656,115,612

(23,378,446,731)
(6,898,913,712)
(34,137,352,601)
774,818,519
(2,434,808,243)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น

(13,677,513,614)
1,713,650,171
(23,522,672)
9,882,271,652
(123,010,806)
4,254,220,690

31,761,978,155
(26,561,495,078)
(160,576,057)
(14,379,308,526)
(107,135,789)
(947,076,805)

16,999,086,155
33,556,589,183
159,437,957
11,458,977,283
(41,130,230)
1,699,091,037

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีจ่ายสุทธิ

(22,275,595,877)
12,884,956,736
(5,243,286,425)
(158,713,168)

(4,955,755,852)
12,311,195,461
(5,452,994,418)
(58,026,091)

(5,306,783,244)
10,829,931,549
(5,001,602,921)
(78,062,755)

เงินสดสุทธิ( ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(14,792,638,734)

1,844,419,100

443,482,629

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการชําระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป

(29,765,886,180)
27,203,327,558
510,978,043
(4,922,649,754)
6,666,336,490
20,702,034
6,927,784
30,000,000

(54,106,282,038)
31,109,002,243
26,015,683,807
(12,020,896,051)
3,972,000,340
48,205,321
(182,610)
164,902
31,160,601

(24,915,408,473)
8,892,314,510
4,137,000,000
(3,218,057,523)
8,984,528,846
25,369,250
22,812,416
31,245,000

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์

(152,719,262)

22,540,041
(232,063,643)

247,704,030
(225,058,189)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

21,370,934
(127,149,554)
51,830,775
1,934,291,399

11,974,809
(140,095,981)
51,222,854
1,678,324,931

10,134,870
(38,945,913)
12,712,220
166,554,836
1,408,836,817

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

1,477,360,267

(3,559,240,474)

(4,458,257,303)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(หน่วย: บาท)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ�

(158,136,585)
-

(210,848,780)
4,066,540,000

(105,424,390)
-

-

(2,500,000,000)

-

เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

12,802,546,172

11,405,500,000

5,614,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

(4,639,000,000)
3,689,853,654

(10,392,000,000)
-

(1,298,000,000)
-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ

11,695,263,241
27,590,216

2,369,191,220
6,503,496

4,210,575,610
-

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

6,082,109
60,976,206

30,592,954
125,838,175

2,493,469
34,067,000

12,859,905
385,340,992

240,733,492
100,700,529

167,876,846
25,100,595

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ�

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินของกลุ่มธนาคาร

อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย่ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยต่อรายได้ (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (Modified LD Ratio) (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (ร้ อยละ)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (ร้ อยละ)
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2558
3.3
4.4
0.4
58.3
91.2
3.1
15.7
11.0

2557
3.4
4.4
0.4
68.0
90.1
3.3
15.2
10.1

2556
3.2
7.0
0.7
59.5
90.3
2.5
14.2
10.0

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

14.

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ าจัดการ

14.1

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้ จากการดําเนินงานจํานวน
12.2 พันล้ านบาทเพิม่ ขึ ้น 1,727.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้น
ของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิร้อยละ 7.5 รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิร้อยละ 9.6 และรายได้ อื่นร้ อยละ 79.0 กําไรจาก
การดําเนินงานก่อนหักหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.7 เป็ นจํานวน 5,106.8 ล้ านบาท เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานมีการควบคุมที่ดี ทําให้ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้ อยละ 0.2 กําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจํานวน 63.1 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 6.4 เป็ นจํานวน 1,052.5 ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ อื่น
และการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน สุทธิกบั การเพิ่มขึ ้นในสํารองหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 77.0 เป็ นผลเนื่องมาจาก
สํารองหนี ้สงสัยจะสูญของลูกค้ าภาคธุรกิจและนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย่ (Net Interest Margin – NIM) อยูท่ ี่ร้อยละ 3.27 สําหรับปี 2558
ในขณะที่ปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.37 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนตํ่า
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้ สนิ เชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี (รวมเงินให้ สนิ เชื่อซึ่งคํ ้าประกันโดยธนาคารอื่น
และเงินให้ สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุม่ ธนาคารอยู่ที่ 199.0 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเงินให้
สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัว๋ แลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท)
จํานวน 218.4 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.2 จากสิ ้นปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 211.7 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงิน
ฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุม่ ธนาคารเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 91.2 จากร้ อยละ 90.1 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ก)

สรุ ปรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อย

เมื่อเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิเพิ่มขึ ้น
588.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.5 เป็ นผลจากการขยายสินเชื่อ (แต่หากไม่รวมผลจากการไถ่ถอนตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิที่มี
ลัก ษณะคล้ า ยทุน ก่ อ นกํ า หนดแล้ ว รายได้ ด อกเบี ย้ สุท ธิ จ ะเพิ่ ม ขึ น้ จํ า นวน 687.3 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อยละ 8.7) รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิเพิ่มขึ ้น 128.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.6 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมจาก
การให้ บริ การสินเชื่อและค่าธรรมเนียมจากการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน สําหรั บรายได้ จากการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึน้
1,010.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 79.0 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกรรมบริ หารเงิน
(ข)

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน

ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยสําหรับปี 2558 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 6,143.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 104.3 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 1.7 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของเงิ นนําส่งเข้ าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/กองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากสัญญารับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
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ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจํานวน 12.7 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.2
เมื่อเทียบกับปี 2557 สาเหตุมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่นสุทธิ กับการเพิ่มขึน้ ของค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าภาษี อากร ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงานสําหรับปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 58.3 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ
68.0 เป็ นผลจากแผนการบริ หารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้ จ่ายที่ดีผนวกกับรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
( ค)

กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจํานวน 63.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.4 เป็ นจํานวน 1,052.5 ล้ านบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2557 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ อื่นและการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน สุทธิกับการเพิ่มขึ ้นใน
สํารองหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 77.0 เป็ นผลเนื่องมาจากสํารองหนี ้สงสัยจะสูญของลูกค้ าภาคธุรกิจและนโยบายการตัง้
สํารองอย่างระมัดระวัง
(ง)

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของเจ้ าของ

สําหรับปี 2558 กลุม่ ธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของร้ อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 4.4
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นในกําไรสุทธิของบริ ษัทย่อย สุทธิกบั การเพิ่มขึ ้นของทุนที่ออกและชําระแล้ ว ขณะเดียวกัน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของของธนาคารอยูท่ ี่ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปี 2557 อยูท่ ี่ร้อยละ 4.3 เนื่องจากการเพิ่ม
ทุนที่ออกและชําระแล้ วในระหว่างปี
14.2

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่ อย

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 กลุ่มธนาคารมี สินทรั พย์ รวมจํ า นวน 304.6 พันล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากวันที่ 31
ธันวาคม 2557 จํานวน 30.5 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 14.3 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 7.8 พันล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 119.1 เป็ นผลจากการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ จํานวน 25.6 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 14.8 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 136.8 เป็ น
ผลจากทําธุรกรรมสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี ้ย
เงินลงทุนสุทธิจํานวน 54.9 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 362 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.7 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงใน
ตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนเพื่อค้ า สุทธิกบั การเพิ่มขึ ้นในเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินให้ สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิจํานวน 192.3 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 จากปี 2557 ซึ่งการเติบโต
ของสินเชื่อส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย
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ลูกหนี ้บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ ไทย ลดลงจํานวน 3.6 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100 เนื่องจากกรมบัญชีกลาง
ชําระยอดคงค้ างดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
คุณภาพของสินทรัพย์
(ก)

เงินให้ ก้ ยู ืมและการกระจุกตัวของเงินให้ ก้ ยู ืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ ธนาคารมีเงินให้ สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชีจํานวน 198.6 พันล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจํานวน 8.6 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจํานวน 190.0 พันล้ านบาท
เงินให้ สนิ เชื่อแบ่งเป็ นการให้ ก้ ยู ืมแก่กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และการสาธารณูปโภค
และบริ การ มีสดั ส่วนรวมร้ อยละ 65.8 ของเงิ นให้ สินเชื่อรวม ทัง้ นีม้ ีเงินให้ ก้ ูยืมแก่ สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยจํ านวน 53.3
พันล้ านบาทซึ่งมีสดั ส่วนสูง อยู่ที่ร้อยละ 26.9 สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการ
พาณิชย์จํานวน 52.4 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 26.4 และการสาธารณูปโภคและบริ การจํานวน 24.9 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ12.5 สินเชื่อที่มีอตั ราการขยายตัวได้ แก่ สินเชื่อเพื่อการเกษตรและเหมืองแร่ สินเชื่อธุรกิจเช่าซื ้อและลูกหนี ้ตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อการสาธารณูปโภคและบริ การ สินเชื่อบุคคล และอื่นๆ ซึ่งเติบโตร้ อย
ละ 79.9 ร้ อยละ 9.9 ร้ อยละ 9.7 ร้ อยละ 6.7 ร้ อยละ 6.3 และร้ อยละ 6.0 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2557
เงินให้ สินเชื่อจําแนกกตามประเภทธุรกิจ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อธุรกิจเช่าซื ้อและลูกหนี ้
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมเงินให้ สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน %
6,052
3.0
52,411
26.4
15,800
8.0
24,918
12.5
11,180
5.6
53,337
26.9

31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท สัดส่ วน %
3,365
1.8
54,804
28.9
17,103
9.0
23,345
12.3
10,517
5.5
48,603
25.6

20,962
13,946
198,606

19,075
13,156
189,968

10.6
7.0
100.0

10.0
6.9
100.0

การเปลี่ยนแปลง
ล้ านบาท สัดส่ วน %
2,687
79.9
(2,393)
(4.4)
(1,303)
(7.6)
1,573
6.7
663
6.3
4,734
9.7
1,887
790
8,638

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้ ก้ ยู ืมในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึง่ โดยจะครอบคลุมทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย
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การจัดชันสิ
้ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบีย้ ค้ างรับ (ไม่รวมเงินให้ สินเชื่อที่ให้ แก่สถาบัน
การเงิน)ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 199.1 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเงินให้ สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยจัดชันตามหลั
้
กเกณฑ์ที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้ วย สินเชื่อจัดชันปกติ
้
176.6 พันล้ าน
บาท สินเชื่อจัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ 16.1 พันล้ านบาท และสินเชื่อด้ อยคุณภาพจัดชันตํ
้ า่ กว่ามาตรฐาน จัดชันสงสั
้ ย และ
จัดชันสงสั
้ ยจะสูญมีจํานวน 2.0 พันล้ านบาท 2.0 พันล้ านบาท และ 2.4 พันล้ านบาท ตามลําดับ
อัตราส่วนเงินสํารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ
106.5 เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2557 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 95.2 ตามนโยบายการตังสํ
้ ารองอย่างระมัดระวัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสํารองของธนาคารและบริ ษัทย่อยอยูท่ ี่จํานวน 6.7 พันล้ านบาท ซึง่ เป็ นสํารองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจํานวน 2.6 พันล้ านบาท
(ค)

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPLs) อยูท่ ี่ 6.4 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ เงินให้ สนิ เชื่อ
ทังสิ
้ ้น (NPL ratio) อยูท่ ี่ร้อยละ 3.1 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 3.3 มีสาเหตุหลักจากการ
ขายสินเชื่อด้ อยคุณภาพในไตรมาส 4/2558 ประกอบกับธนาคารมีมาตรการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพ
และการแก้ ปัญหาสินเชื่ อด้ อยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรั บปรุ งแนวทางในการเรี ยกเก็ บหนีจ้ ากสินเชื่ อด้ อย
คุณภาพที่มีอยู่
(ง)

การรับรู้รายได้

ธนาคารรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยตามเกณฑ์คงค้ าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ ตามเกณฑ์นี ้ สําหรับลูกหนี ้ที่ค้างชําระ
ดอกเบี ้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระหรื อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชําระหนี ้ โดยจะใช้ เกณฑ์การ
รับชําระเงินแทน และธนาคารยังได้ บนั ทึกยกเลิกรายได้ สาํ หรับดอกเบี ้ยจากเงินให้ ก้ ยู ืมที่ค้างชําระดังกล่าวที่ธนาคารบันทึก
บัญชีเป็ นรายได้ แล้ วออกจากบัญชีเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้ รายได้ ตาม
เกณฑ์คงค้ างได้ ใหม่เมื่อลูกหนี ้ได้ ชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ค้างชําระครบถ้ วนแล้ ว
ธนาคารรับรู้รายได้ สาํ หรับลูกหนี ้ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี ้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้ างเช่นเดียวกับเงินให้ สนิ เชื่อที่
กล่าวข้ างต้ น ยกเว้ นหนี ้ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ที่อยูร่ ะหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ าง
หนี ้ใหม่ ซึง่ จะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี ้จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนี ้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สามเดือนหรื อสามงวดการชําระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

หนีส้ ิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ ธนาคารมีหนี ้สินรวมจํานวน 277.5 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม
2557 จํานวน 25.9 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.3 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เงินรับฝากจํานวน 170.2 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 13.7 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลดลงของเงินฝากประจํา
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี ้สิน)จํานวน 20.0 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 1.7 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 9.4 ซึง่ เป็ นผลจากการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
หนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมจํานวน 16.0 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 8.3 พันล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 108.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้และตัว๋ แลกเงินที่มีอนุพนั ธ์แฝง
หนีส้ ินตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิ นจํ านวน 25.7 พันล้ านบาท เพิ่มขึน้ จํ านวน 15.3 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ
147.0
การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเป็ นผลจากธุรกรรมสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี ้ย
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจํานวน 34.0 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 9.5 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 38.7
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการออกหุ้นกู้ระยะสัน้ และตัว๋ แลกเงินในระหว่างปี
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ว นของเจ้ า ของ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 มี จํ า นวน 26.3 พัน ล้ า นบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี 2557 จํ า นวน 4.2
พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.9 เนื่องจากธนาคารได้ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วในเดือนพฤศจิกายน 2558
ทําให้ ทุนที่ออกและชําระแล้ ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจํานวน 3.7 พันล้ านบาท นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ธนาคารได้ มมี ติอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ของธนาคารจํานวน 35.4 ล้ านบาทจากกําไรสุทธิรวม 707.3 ล้ านบาทเป็ น
สํารองตามกฎหมาย และส่วนที่เหลือโอนไปเป็ นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจัดสรรยกไปงวดหน้ า ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการ
ธนาคารในการจัดสรรกําไรสุทธิ ดงั กล่าวข้ างต้ นนัน้ เพื่อเสริ มสร้ างระดับเงินกองทุนให้ เพียงพอที่จะรองรับแผนการขยาย
ธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันทังสิ
้ ้น 2,326.3 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 774.3
พันล้ านบาท (ร้ อยละ 49.9) จากจํานวน 1,552.0 พันล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 การเพิ่มขึ ้นของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็ นผล
จากการเพิ่มขึ ้นของตราสารอนุพนั ธ์ ตามที่ได้ แสดงในตารางด้ านล่าง
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
2558
2557
(ร้ อยละ)
การรับอาวัลตั๋วเงินและการคํา้ ประกันการกู้ยมื เงิน
54
101
(46.5)
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่ าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ ครบกําหนด
282
605
(53.4)
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
1,224
1,679
(27.1)
ภาระผูกพันอื่น:
2,324,703
1,549,577
50.0
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31 ธันวาคม
2558
2,288,552
17,678
9,447
9,026
2,326,263

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ตราสารอนุพนั ธ์
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ ายังไม่ได้ ถอน
เงินลงทุน
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง
2557
(ร้ อยละ)
1,517,454
50.8
16,961
4.2
6,766
39.6
8,396
7.5
1,551,962
49.9

สภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ ธนาคารมีจํานวน
2.4 พันล้ านบาท ลดลงสุทธิ 1.6 พันล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงมีดงั นี ้
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานในปี 2558 มีจํานวน 14.8 พันล้ านบาท ประกอบด้ วยขาดทุนจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงานจํานวน 3.9 พันล้ านบาท ซึ่งในจํานวนนี ้รวมกําไรสุทธิ
ก่อนภาษี เงินได้ 1.3 พันล้ านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิที่ไม่ใช่เงินสด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของ ดอกเบี ้ย
รับและเงินปั นผลรับ และหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพย์ดําเนินงานเพิ่มขึ ้น 20.4 พันล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิด
จาก การเพิ่มขึ ้นขอเงินให้ สนิ เชื่อและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(สินทรัพย์) นอกจากนี ้ หนี ้สินดําเนินงานเพิ่มขึ ้น
จํานวน 2.0 พันล้ านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ และหนี ้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 1.5 พันล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับสุทธิจากตราสารหนี ้
ที่ถือจนครบกําหนด และดอกเบี ้ยรับ
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 11.7 พันล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากกลุม่ ธนาคารมีเงินสดรับ
สุทธิจากตัว๋ แลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง และเงินสดรับจากการเพิ่มทุน
ความสัมพันธ์ ของแหล่ งที่มาของเงินทุนกับแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม ในขณะที่แหล่งใช้ ไปของเงินทุนเป็ นเงินให้ สินเชื่อ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้ สนิ เชื่อ แบ่งตามระยะเวลาได้ ดงั นี ้
(หน่วย: พันล้านบาท)
ระยะเวลา
เงินให้ สินเชื่อ*
%
เงินฝาก*
%
เงินกู้ยมื *
%
ทวงถาม
17.0
8.2
88.1
48.1
3.3
5.9
ไม่เกิน ปี 1
58.9
28.5
93.1
50.9
28.2
50.0
เกิน 1ปี
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
(* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น)
ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังนี ้
(หน่วย: พันล้านบาท)
ส่วนที่ 3 หน้ า 151

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

2558*
2557*
2556*
ประเภทเงินฝาก
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
จํานวนเงิน
%
กระแสรายวัน
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
* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
อันดับความน่ าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารซึง่ จัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี ้
Fitch Ratings
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว
แนวโน้ มอันดับเครดิต
อันดับเครดิตในประเทศระยะสัน้
อันดับเครดิตในประเทศของหุ้นกู้ระยะสัน้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Lower Tier2)

29 กุมภาพันธ์ 2559
AA- (tha)
มีเสถียรภาพ
F1+ (tha)
F1+ (tha)
A+(tha)
13 ตุลาคม 2558
Stable
Baa2/P-2
ba2
baa2
Baa1(cr)/P-2(cr)
Baa2
P-2

Moody’s Investors Service
Outlook
Bank deposits
Baseline credit assessment
Adjusted baseline credit assessment
Counterparty risk assessment
Issuer rating
ST issuer rating
RAM Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2
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อัตราส่ วนทางการเงิน
การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สงู กว่าหนี ้สินโดยเป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นจํานวน 26.3 พันล้ าน
บาท ธนาคารมีเงินกองทุน 35.4 พันล้ านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) ร้ อยละ 15.5 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสําหรับกลุม่ ธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 15.7
โดยมีเงินกองทุน 35.5 พันล้ านบาท
การดํารงอัตราส่ วนสินทรัพย์ สภาพคล่ อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดเกณฑ์ในการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไม่ตํ่ากว่า ร้ อย
ละ 6 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมต่างประเทศระยะเวลาตํ่ากว่า 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจํานวน 60.4 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงิน
ฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 91.2 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้ อยละ 19.9 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากรวมเท่ากับร้ อยละ 35.4 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
กําหนด
การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่ าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชี ภายนอก เพื่อการ
แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี รายชื่อของผู้สอบบัญชีภายนอกที่จะนําเสนอต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่ าสอบบัญชี
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีภายนอกดังนี ้
(1)

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุม่ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 10.9 ล้ านบาท โดยมีคา่ ใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ค่า
เดินทางและค่าถ่ายเอกสาร
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(2)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ค่ าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)

กลุม่ ธนาคารไม่ได้ รับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด และไม่ได้ รับบริ การอื่นจากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทัง้ นี ้
บริ ษั ท ได้ แจ้ ง ข้ อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุมภายใน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ต่อ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารหน้ าใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

กรรมการ

2. นายสุภคั

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ผู้รับมอบอํานาจ

ศิวะรักษ์

ชื่อ
นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ

ลายมือชื่อ
- นายจิ ตรพงษ์ กว้างสุขสถิ ตย์ -

ตําแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
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- นายสุภคั ศิ วะรักษ์ -

ลายมือชื่อ
- นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ -
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)
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1.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ข้ อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1
รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
อายุ 64 ปี
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสํารอง คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 5 พฤศจิกายน 2551
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Fellow of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
- Member of the Malaysian Institute of
Accountants
ประวัตกิ ารอบรม
- International Advisory Panel (17 มกราคม
2558)
- World Capital Markets Symposium 2015 (3-4
กันยายน 2558)
- CIMB Annual Management Summit (20-21
พฤศจิกายน 2558)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2539-ปั จจุบนั
Director
RC Capital Sdn Bhd
2548-ปั จจุบนั
Chairman
Tanjong PLC.
2555-ปั จจุบนั
Director
Yu Cai Foundation
ก.ค. 2558Chairman / Director
CIMB Investment Bank Bhd
ปั จจุบนั
ส.ค. 2558Trustee
CIMB Foundation
ปั จจุบนั
พ.ย. 2558Chairman / Director
CIMB - Principal Asset Management Bhd.
ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2549-ก.พ.
Non-Executive Director
CIMB Group Holdings Berhad
2558
2549-ก.พ.
Adviser
CIMB Investment Bank Berhad
2558
2548-2557
Director
CIMB Securities International Pte Ltd.
2542-2549
Executive Director
CIMB Investment Bank Berhad
2536-2542
Chief Executive Officer
CIMB Investment Bank Berhad

เอกสารแนบ 1 หน้ า 157

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
อายุ 69 ปี
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 24 กันยายน 2552

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท
2557 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวิลด์คอร์ ปอเรชัน่
2555 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 - ปั จจุบนั กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - 2558
รองประธานกรรมการ/ประธาน
บมจ. ไทยศรี ประกันภัย
คณะกรรมการตรวจสอบ
2555 - 2557
กรรมการอิสระ
บจ. สแกนอินเตอร์
2549 - 2557
ที่ปรึกษาคณะบริ หาร
บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิง่ (ประเทศไทย)
2550 - 2552
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย
2549 - 2551
กรรมการในคณะกรรมการ ,ประธาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการตรวจสอบ
ส.ค. 2549 กรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม
ต.ค. 2549
2548 - 2551
กรรมการในคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานการสอบบัญชี
2546 - 2550
กรรมการตรวจสอบ
ราชกรี ฑาสโมสร
2546 - 2549
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2541 - 2549
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
บจ. ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
อายุ 55 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 25 เมษายน 2550
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- AB Bryn Mawr College, PA U.S.A.
ประวัตกิ ารอบรม
- 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
PTT Global Chemical PCL
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. 2559 กรรมการ
TPG Star SF Pte Ltd
ปั จจุบนั
กรรมการ
TPG Growth SF Pte Ltd
ม.ค. 2559 ปั จจุบนั
กรรมการ
TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd
ม.ค. 2559 ปั จจุบนั
กรรมการ
TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
ก.พ. 2558 ปั จจุบนั
กรรมการ
TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
ก.ย. 2557 ปั จจุบนั
CIMB Group Holdings Berhad
2553 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร
กรรมการ
Asia Capital Advisory PTE Ltd
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
Lien Centre for Social Innovation Singapore
Management University
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558
Senior Adviser/Consultant
TPG Capital Asia
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
4. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 20 มกราคม 2552
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- B.A. (Hons) International Relations, Universiti
Malaya
ประวัตกิ ารอบรม
- World Capital Markets Symposium, Malaysia
(กันยายน 2558)
- Affin Hwang Asset Management Investment
Forum 2015, Malaysia (มิถนุ ายน 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 (มิถนุ ายน 2558)
- ASEAN Game Changer Forum, Singapore
(กันยายน 2557)
- CIMB Group on the 6th Regional Compliance,
Audit & Risk (CAR) Summit, Malaysia
(มิถนุ ายน 2557)
- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR), Malaysia
(มิถนุ ายน 2557)
- June 2013: CIMB Group on 5th Regional
Compliance, Audit & Risk (CAR) Conference,
Indonesia (มิถนุ ายน 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)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2558Director
CIMB Bank PCL, Vietnam
ปั จจุบนั
ก.ย. 2553 –
Chairman of CIMB Cambodia, Chairman CIMB Bank PCL, Cambodia
ปั จจุบนั
of Risk Committee, Member of Audit
Committee
ก.ย. 2553 Dragon Group International Limited (DGI), Singapore
Independent Director, Chairman of
ปั จจุบนั
Remuneration Committee, Member of
Audit Committee, Member of Nomination
Committee
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. 2554 Board Member,
Universiti Putra Malaysia (UPM)
ม.ค. 2557
Chairman of Audit Committee,
Member of Investment Committee
2548 - 2551
Ambassador of Malaysia
The Kingdom of Thailand
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

5. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
อายุ 66 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการ และประธานสํารอง คณะกรรมการ Board
Risk Committee
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Non-Executive Director Development Series
(สิงหาคม 2552)
- “Corporate Governance” by
PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (สิงหาคม
2552)
- Doctor of Engineering Industrial, Lamar
University, U.S.A.
- M.Eng (Industrial Engineering), Lamar
University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- Stanford Executive Program, Stanford
University, U.S.A. (ปี 2536)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชน รุ่ นที่ 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตร DCP 42/2004, FND 9/004, RCC
10/2010 และ NCGC สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ.เอิร์ทกรี น
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. บ้ านหมี่ กรี น
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. พนม กรี น
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ระยอง กรี น
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.แอดวานซ์ แอดเวอร์ ไทซิง่ เทคโนโลยี
กรรมการ
บจก.กรี น เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.กรี น เอ็นเนอยี่ เอเชีย กรุ๊ป
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557
ประธานกรรมการ
บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ ยี่ รี ซอร์ สเซส
2552-2557
ประธานกรรมการ
บจ. พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
2551-2552
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจ
บมจ. ปตท.
ปิ โตรเลียมขันต้
้ นและก๊ าซธรรมชาติ
2546-2550
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจสํารวจ
บมจ. ปตท.
ผลิตและก๊ าซธรรมชาติ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
6. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
อายุ 37 ปี
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 6 พฤษภาคม 2557
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Massachusetts Institute of Technology,
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต การบัญชีและ
การเงิน
Macquarie University ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary
(เศรษฐศาสตร์ สถิติ ภาษาอังกฤษ ประวัตศิ าสตร์ ),
Aranui High School, Christchurch นิวซีแลนด์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548-ปั จจุบนั
Director
Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala
Lumpur, Malaysia
ปั จจุบนั
Director
Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. (NonIndependent, Non-Executive Director)
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 2551Principal
Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore
ต.ค. 2552
มี.ค. 2549 Senior Vice President, Office of the
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta,
เม.ย. 2551
Chairman/CEO
Indonesia
ต.ค. 2548 Vice President
Credit Cards Group Head
มี.ค. 2549
ธ.ค. 2546 Associate
Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia
ก.พ. 2548
เม.ย. 2554 Senior Analyst
FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur,
ธ.ค. 2546
Malaysia
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
7. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
อายุ 50 ปี
กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการ Board Risk Committee
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 24 ธันวาคม 2558
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2557
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
8. นายสุภคั ศิวะรักษ์
อายุ 59 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานคณะกรรมการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิต
ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Joint Honors (First Class), Bachelor of
Business Administration & Economics, Simon
Fraser University
- Master of Business Administration, Simon
Fraser University of Canada
ประวัตกิ ารอบรม
- Mandatory Accreditation Program for
Directors of Public Listed Company (2015)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
Director
CIMB Group Holdings Berhad
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
Director
CIMB Bank Berhad
ปั จจุบนั
Director
Cagamas Holdings Berhad
ปั จจุบนั
Adviser
Securities Commission Malaysia
ปั จจุบนั
President
Financial Markets Association of Malaysia
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555-2558
Group Deputy CEO & Head of Treasury, CIMB Group Holding Berhad
Corporate Banking & Transaction
Banking
2551-2555
CIMB Group Holding Berhad
Group Deputy CEO & Treasurer
2549-2551
CIMB Group Holding Berhad
Group Treasurer
2540-2549
CIMB Investment Bank
General Manager of Treasury & Debt
Capital Markets
2539-2540
Head of Risk Management
CIMB Investment Bank
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2556-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
ประธานคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
ประะธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning
Committee
ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee
Thailand
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ
ติดต่อสื่อสาร
ประธานคณะกรรมการโครงการ Community Link
“คอมมิวนิตี ้ ลิงค์”
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์
ของธนาคาร
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 17 มีนาคม 2552
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี9. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
อายุ 65 ปี
ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 สิงหาคม 2554
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัตกิ ารอบรม

-

Financial Institutions Governance

Program (FGP), Class 3/2554 (2554)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร
วตท. รุ่ นที่ 10 (มี.ค.-ก.ค. 2553)
- วิทยาป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ น
2550 (2550)
- Directors Certification Program
(DCP) (2549)
- Directors Accreditation Program
(DAP) (2548)
- หลักสูตรผู้บริ หารธนาคารและสถาบัน
การเงิน (FINEX IV) (2536)

- ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง หลักสูตรเสริ มสร้ าง
สังคมสันติสขุ สถาบันพระปกเกล้ า
- Ph.D., Al-Fiqh (First Class Hons), Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia
- M.A., Al-Fiqh (Excellence), Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia
- B.A., Sharia (Hons), Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia
- B.A., (Dawah and Usul al- din), Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 - 2556
กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริ ษัท
จดทะเบียน
2551 - 2552
กรรมการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
2551 - 2552
ประธานกรรมการ
บลจ. ทหารไทย
2546 - 2551
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่
บมจ. ธนาคารทหารไทย
บริ หาร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557-ปั จจุบนั
ประธาน
มูลนิธิเพื่อเด็กกําพร้ า
2550 - ปั จจุบนั กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานฝ่ ายกิจการฮาลาล
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - 2554
ประธานฝ่ ายกิจการฮาลาล
ผู้แทนฮัจย์ไทย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

10. ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อายุ 50 ปี
ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 สิงหาคม 2554
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2551 - 2553
หัวหน้ าคณะกรรมการ
Shariah Advisory Council, Securities Commission,
Malaysia
2550 - 2554
Associate Professor of Islamic Law
Advisory Council for Peace Building in Southern
Border Provinces of Thailand
2549 - 2553
หัวหน้ าภาควิชาอิสลามศึกษา
College of Islamic Studies (CIS), Prince of Songkla
University (PSU)
2545-2553
กรรมการ
Doctoral Degree in Islamic Studies of CIS-PSU
College of Islamic Studies CIS-PSU
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 - ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านจุฬาราชมนตรี
2556 -2557
รองเลขาธิการ
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2555 -2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการส่งเสริ มกิจกการฮัจญ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตาม
คําสัง่ แต่งตังของศู
้
นย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2554 - ปั จจุบนั คณะกรรมการที่ปรึกษา Shariah
สหกรณ์บีนา จํากัด
2553 - ปั จจุบนั คณะที่ปรึกษาและคณะทํางาน
ท่านจุฬาราชมนตรี
2551 - ปั จจุบนั อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เอก
เขตปั ตตานี
2549 - ปั จจุบนั อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
2548 –ปั จจุบนั
อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
2558–ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
2559–ปั จจุบนั
คณะกรรมการพัฒนากิจการฮัจย์ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

11. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
อายุ 65 ปี
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
วันที่ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 มกราคม 2558
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2552 - 2557
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
บัณฑิต
เขตปั ตตานี
2553 - 2554
คณะกรรมการ
โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนสถาบันการเงินชุมชนใน
ระบบอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2552 - 2553
คณะทํางานศึกษารู ปแบบและวิธีการ
สถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม
ดําเนินงาน (Model)
2551-2553
คณะทํางานพัฒนาการใช้ กฎหมายอิสลามใน
ตามคําสัง่ คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงาน
พื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กระบวนการยุตธิ รรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
2550 - 2554
คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ตามคําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี
กองทุนซะกาต
2554 - 2556
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
ธ.ค. 2557 กรรมการ
บบส. สาทร
ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - 2553
ประธานกรรมการ
บจ. เวิลด์ลีส
ก.พ. 2557ประธานกรรมการ
บจ. ซีที คอลล์
เม.ย 2558
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
12. นางปนุท ณ เชียงใหม่
อายุ 59 ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารความเสี่ยง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

13. นายพรชัย ปั ทมินทร
อายุ 43 ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 กันยายน 2556
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Science Business (Marketing)
University of Wisconsin-Madison
- Master of Business Administration
(Finance & Management)
University of Wisconsin-Madison
- ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต (จิตวิทยา
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- Financial Institutions Governance Program
(FGP) Class 3/2554
- Senior Credit Workshop by OMEGA, (สิงหาคม
2556, สิงหาคม 2558)
- ปริ ญญาตรี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- AFS Scholarship Student Exchange Program
ประวัตกิ ารอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น
73/2551

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
กย. 2554-ส.ค. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ทีมธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่ 2
2556
ตค. 2551-ส.ค. ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานสถาบันธนกิจ
2554
มีค. 2550-ก.ย. กรรมการผู้จดั การ
2551
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารธนชาต
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
บจ.หลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
14. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
อายุ 49 ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจรายย่อย
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 11 กันยายน 2555
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี15. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
อายุ 55 ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริ หารเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ 1 เมษายน 2554

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- MBA
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- Director Certification Program (2548)
- Advanced Management Program, Oxford
University
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 1
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัตกิ ารอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บล.หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ เครื อข่ายสาขาและบริ การ บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
2550 - 2553
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์
2545 - 2550
บลจ. ไทยพาณิชย์
กรรมการผู้อํานวยการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4 มี.ค. 2554 - กรรมการ
บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
ปั จจุบนั
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
23 เม.ย. 2556 กรรมการ
- ปั จจุบนั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
16. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
อายุ 43 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
และรักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายการเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี17. นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์
อายุ 57 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านการตลาดและบริ หาร
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ
และรักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายบริ หารธุรกรรมการเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 12 มกราคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor in Economics
Macquarie University, Australia

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551-ปั จจุบนั
Director, Group Finance
CIMB Bank
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548-2551
Accounting Department
Bangkok Bank PCL.
2543-2548
Manager
PwC/IBM
2535-2543
Manager
Deloitte

- Business Administration, Bangkok Commercial
Campus

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2542-2557
ผู้อํานวยการฝ่ ายต่างประเทศ
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Sumitomo Mitsui Banking Corp

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
18. นางสิริพร อําพันวงษ์
อายุ 59 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ด้านปฏิบตั กิ าร และ
รักษาการผู้บริ หารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 12 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Arts, IOWA States University
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
อายุ 43 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านบริ หารทรัพยากรบุคคล
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

- MBA, Business Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- B.B.A, MIS/Finance
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- CPP/Potential, MBTI Certification Programme
(2556)
- CPP/Potential, MBTI Type and Coaching (2556)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 – ปั จจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านปฏิบตั กิ าร
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
2554 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปฏิบตั กิ ารบัตร
บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอลเซอร์ วิสเซส จํากัด
เครดิต และติดตามทวงหนี ้บัตรเครดิต
2551 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2555 -2557
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2554
รักษาการ ผู้บริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2548-2554
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ธนาคาร เอชเอสบีซี
ธนาคาร เอชเอสบีซี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
20. นายประภาส ทองสุข
อายุ 52 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านสื่อสารองค์กร
วันทีได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 เมษายน 2553

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

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี21. นายตัน คีท จิน
อายุ 41 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านกลยุทธ์
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

- MBA (Merit)
University of Bath, United Kingdom, 2003
- Bachelor of Engineering (1st Class Honours)
University College London, United Kingdom,
1997
ประวัตกิ ารอบรม
- CIMB-INSEAD Executive Development
Programme, Cohort 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2547 - 2553
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสื่อสารการตลาด
บมจ. บัตรกรุ งไทย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2556-2558
General Manager
2554-2556
Portfolio Management Lead
2549-2554
Programme Lead with specialization in areas of
Corporate Banking, SME Banking, Treasury,
Finance, Risk Management, IT and Operations
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

22. นายฐาภพ คลี่สวุ รรณ
อายุ 55 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2554
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ และเลขานุการบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2551
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญญาโท กฎหมายภาษี
DePaul University, Chicago, Illinois, U.S.A
- ปริ ญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- อบรมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับตราสารหนี ้
- มาตรการป้อมปรามการเก็งกําไรค่าเงินบาท
- Tone at the Top
- หลักสูตร พรบ การประกอบธุรกิจข้ อมูล .
เครดิต
- Financial Institution Governance Program,
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กฎหมายและระเบียบปฏิบตั สิ ําหรับเลขานุการ
บริ ษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ใหม่ โดยคณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านด้ านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ โดยคณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Company

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
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)
2548-2549
Specialist
Bank Negara Malaysia (Central Bank of
Malaysia)
2540-2548
Team Leader (various discipline)
Accenture Malaysia
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2551 - 2553
กรรมการ
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

23. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
อายุ 51 ปี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านตรวจสอบภายใน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มีชื่อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
24. นางสาววินติ า กิมสวัสดิ์
อายุ 51 ปี
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารข้ อมูลและรายงาน
วันทีได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 11 มกราคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2558
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
Secretary Program โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านด้ านธุรกิจหลักทรัพย์
สําหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกํากับดูแล
การปฏิบตั งิ าน โดยสมาคมธนาคารไทย และ
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- ปริ ญญาโท (พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- CIMB-INSEAD Leadership Program
- CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
- Certified Professional Internal Auditor (CPlA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
Advanced Financial Leadership Program (AFLP)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2550 - 2551
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน Senior Audit บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
2549 - 2550
Manager, Group Internal Audit
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 - 2554
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารข้ อมูลและรายงานกลุม่ งานการเงิน
บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
2548 - 2550
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
บมจ. ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย

หมายเหตุ: ไม่มีกรรมการ หรื อ ผู้บริ หารรายใดมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หารด้ วยกัน
/1 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติต่ออายุการเป็ นพนักงานและแต่งตังนายสุ
้
รชัย จิตตรัตน์เสนีย์ ตําแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า คณะกรรมการธนาคารและผู้บริ หารไม่มีการถือหุ้นธนาคารแต่อย่างใด
รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จํานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31
ธ.ค. 58 (หุ้น)

รายละเอียด

จํานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
57 (หุ้น)

จํานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้
(ลดลง)

นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
2
2
- บจ. เวิลด์ลสี
1
1
นายธนิต อ่อนนุช
ผู้อํานวยการฝ่ ายจัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารสํานักงานกลาง
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
1.2

2

2

-

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ธนาคารได้ แต่งตัง้ นายฐาภพ คลีส่ วุ รรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการ
เพื่อทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
• ให้ คําปรึกษา และคําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆ
ของธนาคารให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับ
ของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
้ ดตาม
ให้ มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล และรายงานสารสนเทศในส่ว นที่ รั บ ผิด ชอบต่อ หน่วยงานที่ กํ า กับ
ธนาคารเป็ นกฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
• ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
• จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงดําเนินการ
อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทอื่น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง (ณ วันที ่ 31 มกราคม 2559)
รายชื่อ
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
4. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
5. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
6. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
7. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
8. นายสุภคั ศิวะรักษ์
9. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
10. นางปนุท ณ เชียงใหม่
11. นายพรชัย ปั ทมินทร
12. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
13. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
14. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
15. นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์
16. นางสิริพร อําพันวงษ์
17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
18. นายประภาส ทองสุข
19. นายตัน คีท จิน
20. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
21. น.ส. วินิตา กิมสวัสดิ์

ธนาคาร
A
B,C
D,E,G
D,E
F
F
F,H
F,T
U
U
U
U
U
W
W
W
W
W
W
U
X

1

บริ ษัทย่ อย
2
3

1

2

3

4

5

6

F

A

F

A,F

I

A,F

7

8

C

D,A,E

บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
9
10
11
12
13
A

14

15

16

17

18

19

F

F

F

D,J

F

F

20

D
D

F

F

F

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

รายชื่อ

ธนาคาร

1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
2. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
4. ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
5. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
6. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
7. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
8. นายสุภคั ศิวะรักษ์
9. นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
10. นางปนุท ณ เชียงใหม่
11. นายพรชัย ปั ทมินทร
12. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
13. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
14. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
15. นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์
16. นางสิริพร อําพันวงษ์
17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
18. นายประภาส ทองสุข
19. นายตัน คีท จิน
20. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
21. น.ส. วินิตา กิมสวัสดิ์

A
B,C
D,E,G
D,E
F
F
F,H
F,T
U
U
U
U
U
W
W
W
W
W
W
U
X

1

บริ ษัทย่ อย
2 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

21

22

A,K,E

D,L,E,M

23

24

25

26

27

28

F

F

F

F

F

F

บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
29 30 31 32 33

F

35

36

F

N

O

37

38

F,P,Q

A
F

39

40

41

F
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F
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F

A
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F
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
หมายเหตุ
A ประธานกรรมการ
D กรรมการอิสระ
G ประธานคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํ ากับดูแลกิ จการ
J Non-Executive Director
M Member of Nomination Committee
P อนุกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ย่อย
1.

บริ ษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลี ส จํ ากัด

บริ ษทั อื ่นหรื อบริ ษทั ทีเ่ กี ่ยวข้อง
1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.
22.
25.
28.
31.
34.
37.
40.

RC Capital Sdn Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
TPG Growth SF Pte Ltd
TE Asia Helathcare Partners Pte Ltd
Lien Center for Social Innovation Singapore Management Uniersity
Dragon Group International Limited (DGI), Singapore
บจ. บ้านหมี ่ กรี น
บจก. แอดวานซ์ แอดเวอร์ ไทซิ่ ง เทคโนโลยี
Investment, Khazanah Nasional Berhad
Cagamas Holdings Berhad
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
บจ. หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
B
E
H
K
N
Q

รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ย่ ง
Adviser
อนุกรรมการบรรษัทภิ บาลและความรับผิ ดชอบต่อสังคม

C
F
I
L
O

2.

บริ ษัท เวิ ลด์ ลีส จํ ากัด

3.

บริ ษัท ซี ที คอลล์ จํ ากัด

Tanjong PCL.
CIMB Foundation
บมจ. เวิ ลด์ คอร์ ปอเรชัน่
PTT Global Chemical PCL.
TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd
CIMB Group Holdings Berhad
CIMB Bank PCL, Vietnam
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ ซีส์
บจ. พนม กรี น
บจก. กรี น เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ ง
Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S.
Securities Commission Malaysia
บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ สาทร
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.
39.

Yu Cai Foundation
CIMB - Principal Asset Management Bhd.
บมจ. ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
TPG Star SF Pte Ltd
TE Asia Helathcare Advisory Pte Ltd
Asia Capital Advisory Pte Ltd
CIMB Bank PCL, Cambodia
บจ. เอิ ร์ทกรี น
บจ. ระยอง กรี น
บจก. กรี น เอ็นเนอยี ่ เอเชี ย กรุ๊ป
CIMB Bank Berhad
Financial Markets Association of Malaysia
บล. หลักทรัพย์ จดั การกองทุนซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.
38.
41.
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
Trustee
Chairman of Remuneration Committee
President

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร (Compliance)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของธนาคาร
รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริ หารสูงสุดด้ านตรวจสอบภายในและผู้บริ หาร
สูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 22 และ ข้ อ 23
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบัติงาน
ผู้บริ หารสูงสุดฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกํากับดูแลการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการธนาคารได้ อนุมตั นิ โยบายและระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกลุม่ CIMB
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและพนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกําหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปอย่างเคร่งครัด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4
รายงานเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
- ไม่มี -
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 หน้ า 182

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ธนาคารปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งชาติลาว และหน่วยงานกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
ธนาคารฯ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีระบบการบริ หารการจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริ หาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่
คณะกรรมการธนาคารกําหนด
ขอบเขตที่คณะกรรมการตรวจสอบมุง่ เน้ นครอบคลุมงานตรวจสอบภายใน รวมถึงงานสอบทานสินเชื่อ และงาน
การกํากับการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทังนี
้ ้ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการปฏิบตั ิตามกฎหมายทังในด้
้ านบัญชี การรายงาน และการ
บริ หารงานให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. สอบทานการปฏิบตั ิงานของด้ านตรวจสอบภายใน และ ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ พิจารณาอนุมตั ิ
แผนงานตรวจสอบและแผนกํากับการปฏิบตั ิงาน ความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน หน้ าที่งาน ความรู้
ความสามารถและความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบภายในที่กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งชาติลาว
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีภายนอก ได้ แก่ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีภายนอก ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี และข้ อสงสัยเกี่ยวกับการลาออกหรื อการให้ ออก ตลอดจนความเที่ยงธรรม ผลการปฏิบตั ิงาน และความเป็ น
อิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก
4. พิจารณาข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจการจากหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ด้ านตรวจสอบภายใน
ส่วนสอบทานสินเชื่อ ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสัง่ การและติดตามให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดําเนินการแก้ ไขอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
5. ควบคุมดูแลให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและทันเวลาตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6. ร่วมหารื อและแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นกับฝ่ ายจัดการของธนาคาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นครัง้ คราว เพื่อ
รับทราบข้ อสังเกตและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง รวมทังร่้ วมหารื อกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมอย่างน้ อยปี ละสองครัง้

เอกสารแนบ 5 หน้ า 183
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จากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบข้ างต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานการเงินของธนาคารและการเปิ ดเผยข้ อมูลมีความครบถ้ วน เชื่อถือได้ และ
สอดคล้ องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป การบริ หารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตามกฎระเบียบของทางการ และกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ
และสอดคล้ องกับมาตรฐานงานตรวจสอบนัน้ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

- สุคนธ์ กาญจนหัตถกิ จ (นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2557 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ธนาคารได้ ดําเนินการแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูงของธนาคารที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ
พร้ อมทังการจ่
้
ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ มี
การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1. ดําเนินการทังในด้
้ านการแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารธนาคารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง
ต่างๆ และการกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้ าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ
2. พิจารณาการแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูงของบริ ษัทในเครื อของธนาคารและเสนอให้ คณะกรรมการ
ธนาคารให้ ความเห็นชอบ
3. จัดให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
และนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทเี่ หมาะสม
4. ทบทวนและพิจารณาการปรั บเงิ นเดือนและโบนัสประจํ าปี ของพนักงานธนาคาร เพื่อให้ คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
5. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของ
ธนาคาร เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การของหน่ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลที่ เกี่ ย วข้ อ ง และนํ า เสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
6. อนุมัติ แ นวปฏิ บัติ ด้ า นการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งนํ า ไปปฏิ บัติ แ ละรายงานให้
คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
ในปี 2557 ค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของธนาคารได้ รับ ดังที่แสดงไว้ ในรายงานการกํากับดูแล
กิจการ หัวข้ อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารนัน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรู้ ความสามารถผลการปฏิบตั ิงาน ภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ ว
- วาทนันทน์ พีเทอร์ สิค (นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ )
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท
ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่ว ไปในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญ ชี ส ากลโดยเลือ กใช้ น โยบายบัญชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บัติ อ ย่า ง
สมํ่าเสมอ ใช้ ดลุ พินิจอย่างระมัดระวังและใช้ ประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทํา มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการธนาคารได้ จัดให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ต หรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ในงบการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

- จิ ตรพงษ์ กว้างสุขสถิ ตย์(นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์)
กรรมการ

- สุภคั ศิ วะรักษ์ (นายสุภคั ศิวะรักษ์ )
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

แบบ 56-3
หนังสือรับรองงบการเงิน
งบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อผู้สอบบัญชี นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ สังกัดสํานักงาน บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
.
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในงบการเงินนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินนี ้ ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสําคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายสุภคั ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ กรรมการ

ลายมือชื่อ*
- สุภคั ศิ วะรักษ์ - จิ ตรพงษ์ กว้างสุขสถิ ตย์ -

หมายเหตุ มาตรา 89/20 ** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องร่วมกันรับ
ผิดต่อบุคคลที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในความเสียหายใดๆ
อันเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อ
ประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้ อความที่เป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งทีค่ วรบอกให้ แจ้ งในสาระสําคัญในกรณี
ของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทหรื อรายงานอื่นใดที่ต้องเปิ ดเผยตาม
มาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้ จํากัดความรับผิดไว้ เฉพาะกรรมการและผู้บริ หารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
ของข้ อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน้ อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริ หารซึง่ สามารถพิสจู น์ได้ วา่ โดยตําแหน่งหน้ าที่ตนไม่
อาจล่วงรู้ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้ ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20”

เอกสารแนบ 8 หน้ า 190

