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ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที4เกี4ยวข้ อง ให้ ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร ธนาคารให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และบริ การที4เพิ4มคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า (Value-added product)
โดยเฉพาะธุรกิจที4ก่อให้ เกิดรายได้ คา่ ธรรมเนียม เช่น บริ การ Cash Management การให้ บริ การที4ปรึ กษาทางด้ านการเงิน
และการค้ าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็ นต้ น
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ ดงั นี R
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้ บริ การด้ านการธนาคารพาณิชย์ทกุ ประเภท ได้ แก่ บริ การรับฝากเงิน
บริ ก ารให้ ก้ ู ยื ม เงิ น บริ ก ารรั บ ซื อR ลด บริ ก ารรั บ รอง บริ ก ารอาวัล การออกหนัง สือ คํ าR ประกัน บริ ก ารซื อR 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 ละอื4 น ๆ ที4 เ กี4 ย วเนื4 อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ที4 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 นที4ปรึกษาทางการเงิน
3.2 บริ การนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน
3.3 ธุรกิจค้ าหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ที4เป็ นตราสารหนี R
3.4 การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.5 ธุรกิจนายหน้ าซื Rอขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที4เป็ นหน่วยลงทุน
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สนิ และดูแลผลประโยชน์
3.7 ธุรกิจการค้ าตราสารอนุพนั ธ์
3.8 ธุรกิจให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ
3.9 ธุรกิจบริ หารสินทรัพย์
โดยภาพรวม กลุม่ ธุรกิจที4ธนาคารเข้ าร่ วมลงทุน เป็ นธุรกิจที4สง่ เสริ มธุรกิจของธนาคารทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ มี
การเติบโตต่อไป
นโยบายของธนาคารยังคงมุง่ เน้ นที4ผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคัญๆ ในเชิงกลยุทธ์ ของธนาคาร
กับ บริ ษั ท ย่ อ ยต่า งๆ ดัง นันR ธนาคารจึ ง ตังR ใจที4 จ ะคงการลงทุน ให้ เ หลือ แต่ ใ นบริ ษั ท ที4 มี ศัก ยภาพการเติ บ โตและให้
ผลตอบแทนการลงทุนที4ดีแก่ธนาคาร
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จุดแข็งของธนาคารอยู่ที4การมีเครื อข่ายสาขาที4แผ่ขยายและมัน4 คง สิ Rนสุดวันที4 31 ธันวาคม 2561 ธนาคาร มีศนู ย์
ธุรกิจรวม ทังสิ
R Rน 17 แห่งซึง4 ให้ บริ การเต็มรูปแบบ รวมทังบริ
R การสินเชื4อต่างๆ และสาขาย่อยรวม 85 สาขา ธนาคารให้ บริ การ
บูธแลกเปลีย4 นเงินตรา 9 แห่ง
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมองค์ กร ของธนาคาร

วิสัยทัศน์
“เป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
R าของประเทศไทยเพื4อผู้ที4เกี4ยวข้ อง”
พันธกิจ
“มุง่ สูก่ ารเป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
R าของประเทศไทย ด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้ อมบริ การที4
เป็ นเลิศให้ แก่ลกู ค้ าอย่างไร้ พรมแดน โดยการผสมผสานจุดแข็งกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี”
ค่ านิยมองค์ กร
ค่า นิ ย มองค์ ก รสะท้ อ นหลัก ความคิ ด ของธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย ค่า นิ ย มนี R จะไม่เ ปลี4 ย นแปลงไปตามกาลเวลาและ
สถานการณ์ หรื อบุคคลใด แต่จะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นหัวใจของธนาคาร
CTHAI:
วิสัยทัศน์
“เป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
R าของประเทศไทยเพื4อผู้ที4เกี4ยวข้ อง”
พันธกิจ
“มุง่ สูก่ ารเป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
R าของประเทศไทย ด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้ อมบริ การที4
เป็ นเลิศให้ แก่ลกู ค้ าอย่างไร้ พรมแดน โดยการผสมผสานจุดแข็งกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี”
ค่ านิยมองค์ กร
“ค่า นิ ย มองค์ ก รสะท้ อ นหลัก ความคิ ด ของธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย ค่า นิ ย มนี จR ะไม่เ ปลี4ย นแปลงไปตามกาลเวลาและ
สถานการณ์หรื อบุคคลใด แต่จะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นหัวใจของธนาคารเรา”
CTHAI:
• Customer - มุ่งให้ ความสําคัญกับลูกค้ า
ธนาคารเห็นคุณค่าและเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยให้ ความสําคัญต่อความต้ องการที4แตกต่าง
กันของลูกค้ าแต่ละท่านเป็ นสําคัญ เพื4อการบริ การที4เป็ นเลิศ และความสัมพันธ์ที4ตอ่ เนื4อง
•

Teamwork - การทํางานเป็ นทีม
ธนาคารเชื4อมัน4 ในการทํางานเป็ นทีม เพราะศักยภาพที4แท้ จริ งนันย่
R อมเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของการทํางาน
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Honesty - ความซือสัตย์
ธนาคารให้ ความสําคัญกับความซื4อตรงเป็ นอย่างยิ4ง โดยตระหนักดีว่าธุรกิจธนาคารเป็ นธุรกิ จที4อาศัยความเชื4อถื อ
ไว้ วางใจเป็ นหลัก ธนาคารพร้ อมที4จะยอมรับทังความสํ
R
าเร็ จและอุปสรรคที4เกิดขึ Rน ซึง4 จะทําให้ ลกู ค้ ามอบความไว้ วางใจใช้
บริ การของธนาคาร

•

ASEAN - อาเซียน
ธนาคารมุ่งที4จะเป็ นธนาคารอาเซียนชันR นําในประเทศไทย โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทังR ด้ านบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ และเครื อข่าย เพื4อสร้ างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผ้ ทู ี4เกี4ยวข้ อง

•

Innovation - สร้ างนวัตกรรม
ธนาคารมุง่ มัน4 พัฒนาอย่างต่อเนื4องโดยอาศัยพลังแห่งความคิดสร้ างสรรค์และสมรรถนะของพนักงาน สนับสนุนให้ ทกุ คน
สร้ างสรรค์สงิ4 ใหม่ๆที4ไม่เหมือนใคร เพื4อช่วยนําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที4ตงไว้
ัR

1.2

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชื4อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการ
ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 แห่งที4ทางการเข้ าแทรกแซง 2 และบริ ษัทเงินทุน
กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)3 ตามคําสัง4 ของรัฐบาลเมื4อวันที4 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรี เมื4อวันที4 27 ตุลาคม
2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที4 22 ธันวาคม 2541 เป็ นธนาคารพาณิชย์ แห่งใหม่และได้ จดทะเบียน
เปลี4ยนแปลงชื4อเป็ น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื4อวันที4 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ”) เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ พิจารณาอนุญาตให้ นําหุ้นสามัญของธนาคารเข้ าซื Rอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตงแต่
ั R วนั ที4 30
มีนาคม 2544 เป็ นต้ นมา โดยใช้ ชื4อย่อในการซื Rอขายว่า “BT”
รายละเอียดของพัฒนาการที4สาํ คัญของธนาคาร สรุปได้ ดงั นี R
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ มีคําสัง4 ให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนด้ วยการ
ลดมูลค่าหุ้นที4ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้ านบาท เหลือ 1.8 ล้ านบาท หลังจากนันR ให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพิ4มทุนจด
ทะเบียนจาก 1.8 ล้ านบาท เป็ น 12,334 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ4มทุนจํานวน 1,233,220 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
สตางค์ จําหน่ายให้ แก่กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ทังจํ
R านวน ส่งผลให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วทังสิ
R Rน 12,334 ล้ าน
1

ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี4ยนชื4อเป็ นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมื4อวันที4 l พฤษภาคม noon
ประกอบด้ วย
บริ ษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เฟิ สท์ ซิตี R 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
เดิมชื4อ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
2
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บาท โดยมีกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 บริ ษัทที4ทางการเข้ าแทรกแซง และ บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ
จํากัด (มหาชน) เพื4อแปลงสถานะเป็ นธนาคารพาณิชย์ใหม่ โดยมีกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นบั ตังแต่
R บดั
นันเป็
R นต้ นมา
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการควบรวมกิ จ การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื4 อ วั น ที4 27 ตุ ล าคม 2541 และประกาศ
กระทรวงการคลังเมื4อวันที4 22 ธันวาคม 2541 คือ
• ให้ โอนสินทรัพย์ และหนี Rสินทังหมดของบริ
R
ษัทเงินทุนทังR 12 แห่ง แก่บริ ษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
และ
• ให้ โอนสินทรัพย์และหนี Rสินทังหมดของ
R
บริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ธนาคาร สหธนาคาร
จํากัด (มหาชน)
เมื4อดําเนินการตามขันตอนทั
R
งR 2 ข้ อข้ างต้ นเสร็ จสิ Rน ให้ บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
เงินทุน 12 แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้ แก่กระทรวงการคลังต่อไป ในขณะที4ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ได้ จดทะเบียนเปลีย4 นแปลงชื4อเป็ น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมื4อวันที4 21 ธันวาคม 2541
ในปี 2542 ธนาคารได้ เปลีย4 นมูลค่าที4ตราไว้ ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็ นหุ้นละ 10 บาท และเพิ4มทุน
อีก 40,000 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล มีสทิ ธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และมีสิทธิ
ได้ รับการลดทุนภายหลังจากแปลงเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 4,000 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จัดสรรโดยจําหน่ายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ทังจํ
R านวนในราคาเท่ากับมูลค่าที4ตราไว้ คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้ จําหน่ายให้ แก่
กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
R Rน 37,068 ล้ านบาท ทําให้ ธนาคาร
มีทนุ จดทะเบียน 52,334 ล้ านบาทและทุนชําระแล้ ว 49,402 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของ
ทุนที4ออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมด
R
ต่อมาในปี 2543 ธนาคารได้ ลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้ านบาท โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิที4ยงั มิได้ จําหน่าย
และเพิ4 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) ซึง4 ธนาคารประเมินราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทในราคาหุ้นละ 1.3566
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ 0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริ ษัท ภายหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าว ทําให้
ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วจํานวน 52,002.5 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพื4อการฟื นR 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 ิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารที4ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื4อวันที4 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทงหมดและคื
ัR
นทุนหุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน 37,068 ล้ านบาทให้ แก่กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ เพื4อเป็ นการลดภาระของกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ และปรับให้ ธนาคารมี
จํานวนเงินทุนที4พอเหมาะ โดยธนาคารบันทึกกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ เป็ นเจ้ าหนี R และได้ ออกตัวq สัญญาใช้ เงินให้ แก่กองทุน
เพื4อการฟื นR ฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวันที4 1 มกราคม 2549 ซึ4งธนาคารได้ ทยอยชําระคืนตัวq เงินบางส่วนเป็ นเงินสด
จํานวน 15,068 ล้ านบาท สําหรับส่วนที4เหลืออีกประมาณ 22,000 ล้ านบาทนันR กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯและธนาคารได้ ตกลง
กันที4จะนํามาหักกลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ4งธนาคารได้ บนั ทึกกองทุนเพื4อการฟื นR
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ฟูฯ เป็ นลูกหนีภR ายใต้ สญ
ั ญาบริ หารและชดเชยสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ โดยธนาคารได้ ดําเนินการหักกลบลบหนีทR งหมด
ัR
เรี ยบร้ อยแล้ วเมื4อสิ Rนปี 2548
นอกจากนี R เนื4องจากในช่วงระยะที4ผา่ นมากองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ เป็ นผู้รับภาระในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินและ
การเพิ4มทุนของธนาคารเพียงผู้เดียวตลอดมา เพื4อให้ กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการ
แก้ ไขปรับปรุงฐานะและการบริ หารกิจการที4ดีขึ Rนของธนาคาร เมื4อวันที4 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซื Rอหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ให้ แก่กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้ านหน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุการใช้ สทิ ธิ 10 ปี ครบกําหนดวันที4 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากัดการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลี4ยน
มือได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สทิ ธิซื Rอหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ4งธนาคาร
ได้ เพิ4มทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื4อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไว้ เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดเรี ยบร้ อยแล้ ว ทําให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน
จํานวน 52,002.50 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,493.45 ล้ านหุ้น มูลค่าที4ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และหุ้น
บุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าที4ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน 14,934.50 ล้ านบาท โดยมี
กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ4งถือหุ้นสามัญที4จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
R
านวน 1,438.45 ล้ านหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามัญทังหมดของธนาคาร
R
ในปี 2545 กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ได้ ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารที4กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ถืออยู่จํานวน 707 ล้ านหุ้นแก่ประชาชนทัว4 ไป
ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ลดลงจากร้ อยละ 96.32 เป็ นร้ อยละ 48.98 ของจํ านวนหุ้น
ทังหมดของธนาคาร
R
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที4ได้ ออกให้ ไว้ แก่กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ นันR เพื4อมิให้ มีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้นของธนาคาร และเพื4อให้ กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้ อยละ 50
ของจํานวนหุ้นที4จําหน่ายแล้ วทังหมด
R
ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคารครังR ที4 13/2545 เมื4อวันที4 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ
เห็นชอบกับการดําเนินการซื Rอคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื4อทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยธนาคารและกองทุน
เพื4อการฟื นR ฟูฯ ได้ ลงนามในสัญญาให้ สทิ ธิในการซื Rอคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื Rอหุ้นบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื4อวันที4 23
กันยายน 2545 พร้ อมกับได้ ชําระค่าตอบแทนการได้ รับสิทธิซื Rอคืนใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ จํานวน
300 ล้ านบาท
วันที4 16 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้ มีมติให้ สตั ยาบันอนุมตั ิตงรายการค้
ัR
างจ่ายสําหรับการซื Rอคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาซื Rอคืนจํานวน 1,034.46 ล้ านบาท บวกดอกเบี Rยตามเงื4อนไขที4กําหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี Rยที4
คํานวณจนถึงวันที4 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
R Rน 1,145.64 ล้ านบาท และธนาคารได้
บันทึกเงินค่าซื Rอคืนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2549 แล้ ว
ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังR ที4 1/ 2550 เมื4อวันที4 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้
ดําเนินการซื Rอคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยชําระเงินให้ กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯจํานวน 1,162 ล้ านบาท
(รวมดอกเบี Rยคํานวณตังแต่
R วนั ที4 1 มกราคม 2550 ถึงวันที4 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ล้ านบาท) ซึ4งบันทึกในงบ
ดุล และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิ ที4ยงั ไม่เรี ยกชํ าระจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น เมื4อวันที4 12
กรกฎาคม 2550 เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในปี 2550 คณะกรรมการธนาคารมี ม ติ ใ ห้ เ สนอขายหุ้น เพิ4 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 ของทุนที4ออกและเรี ยก
ส่วนที4 1 หน้ า 5
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ชําระแล้ วทังหมด
R
ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
R Rน 2,319.46 ล้ านบาท และเสนอขายให้ แก่ Blum Strategic III
BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทังสิ
R Rน 175.23 ล้ านหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.90
ของทุนที4ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
R Rน 730.69 ล้ านบาท โดยที4ประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ครังR ที4 13 ประจําปี 2550 ได้ อนุมตั ิผอ่ นผันการทําคําเสนอซื Rอหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ัR
จการ (Whitewash) ให้ แก่กลุม่ ผู้
ลงทุนดังกล่าว และมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที4ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 3.75 บาท ทังนี
R R ณ วันที4
13 พฤศจิกายน nool (ซึ4งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการล่าสุด) Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.
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 ของทุนที4ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ตามลําดับ
วันที4 20 มิถนุ ายน 2551 กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื Rอขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Bank โดย
กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ ตกลงขายหุ้นที4ถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86 ล้ านหุ้น (ซึง4 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 42.13 ของหุ้นที4
ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคาร)
R
ราคาหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้ านบาท
วันที4 5 พฤศจิกายน 2551 เมื4อ CIMB Bank ได้ รับอนุมตั ิจากธปท. กระทรวงการคลังและหน่วยงานกํากับดูแลที4
เกี4ยวข้ องแล้ ว CIMB Bank ได้ ดําเนินการเข้ าซื Rอหุ้นสามัญเดิมที4ถือโดยกองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯ และเป็ นผลทําให้ เข้ าเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ที4สดุ ของธนาคาร คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 42.13 ของทุนที4ออกและเรี ยกชําระแล้ วของธนาคาร และใน
วันที4 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารได้ รับคําเสนอซื Rอหุ้นสามัญของธนาคาร โดย CIMB Bank ในส่วนที4 CIMB Bank ไม่ได้
ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.87 ของจํานวนหุ้นที4ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคาร)
R
ในราคา
เสนอซื Rอหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นมูลค่าสิง4 ตอบแทนการทําคําเสนอซื Rอทังสิ
R Rน 8,111.95 ล้ านบาท ทังนี
R R ภายหลังเสร็ จสิ Rนการทํา
คําเสนอซื Rอหลักทรัพย์ทงหมดของธนาคารในวั
ัR
นที4 6 มกราคม 2552 การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้ เพิ4มเป็ นจํานวน
6,143.54 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
R
วันที4 3 กันยายน 2551 ที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังR ที4 2/2551 ได้ มีมติอนุมตั ิเพิ4มทุนจดทะเบียนจาก 25,030. 12
ล้ านบาท เป็ น 50,060.25 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 6,674.70 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท
ต่อมาในวันที4 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั งR ที4 1/2552 มีมติให้ เปลี4ยนแปลงมติที4ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครังR ที4 2/2551 จากเดิมที4กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ4มทุนไม่ตํ4ากว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็ นราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.38 บาท และมีมติให้ ธนาคารโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053.48 ล้ านบาท เพื4อชดเชยผลขาดทุนสะสม
และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที4ตราไว้ จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็ นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจด
ทะเบียนนําไปล้ างส่วนตํ4ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมตามลําดับ ผลจากการลดทุนจะทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร
ลดลงจาก 50,060.25 ล้ านบาท เป็ น 6,674.70 ล้ านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ4มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิม มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ จองซื Rอหุ้นเพิ4มทุนรวมทังสิ
R Rน 6,674.70 ล้ านหุ้น หรื อ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 3 พันล้ านบาท
ทังนี
R R ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ Rนเมื4อวันที4 18 มีนาคม 2552 CIMB Bank ได้ ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06
ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
R
จากนันได้
R ดําเนินการจด
ทะเบียนเปลี4ยนชื4อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมื4อวันที4 1
พฤษภาคม 2552 และใช้ ชื4อย่อใหม่ในการซื Rอขายหลักทรัพย์วา่ “CIMBT”
วันที4 29 เมษายน 2553 ที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครังR ที4 16 ของธนาคาร มีมติอนุมตั ิให้ เพิ4มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารจํานวน 1,483.27 ล้ านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674.70 ล้ านบาท เป็ น 8,157.97 ล้ านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ4มทุนจํานวน 2,966.53 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที4ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการ
ส่วนที4 1 หน้ า 6
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ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ Rนเมื4อวันที4 15
ตุลาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นที4
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
R
วันที4 12 เมษายน 2555 ที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที4 18 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ4มทุนจดทะเบียนจาก
8,157.97 ล้ านบาท เป็ น 13,052.74 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 9,789.56 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที4ตราไว้ 0.50
บาทต่อหุ้น ต่อมา ธนาคารได้ ออกหุ้นสามัญเพิ4มทุนจํานวน 4,894.78 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที4ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื4อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาท
ต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเพิ4มทุนเสร็ จสิ Rนเมื4อวันที4 27 กรกฎาคม 2555 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม
19,757.95 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
R
ตามที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที4 18 เมื4อวันที4 12 เมษายน 2555 อนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ4มทุนจดทะเบียน โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ4มทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทัว4 ไป (General
Mandate) จํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมทังสิ
R Rนจํานวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคาร
จํ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ4 มทุนตามสิทธิ ได้ จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือ หุ้นสามัญเพิ4มทุนตามสิทธิ ที4จําหน่ายไม่ไ ด้
จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทัว4 ไป (General Mandate) ที4ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย
จํานวน 4,894,780,426 หุ้น ดังนันR ธนาคารจึงมีห้ นุ สามัญจดทะเบียนที4จําหน่ายไม่ได้ และที4ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย รวม
ทังสิ
R Rนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น
ต่อมาที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที4 20 เมื4อวันที4 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิยกเลิกหุ้นสามัญเพิ4มทุนตาม
สิทธิที4จําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทัว4 ไป (General Mandate) ที4ยงั มิได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนที4จําหน่ายไม่ได้ และที4ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย
ทังสิ
R Rนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น ตามที4ได้ รับอนุมตั ิจากที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครังR ที4 18 เมื4อวันที4 12 เมษายน 2555
และที4ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที4 20 เมื4อวันที4 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก
13,052,747,804 บาท เป็ น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนที4จําหน่ายไม่ได้ และที4ยงั 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
วันที4 10 เมษายน 2558 ที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที4 21 ของธนาคาร มีมติให้ เพิ4มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคาร จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,542,439,012.50 บาท เป็ น 13,705,170,716.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทัว4 ไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที4ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคารจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทัว4 ไป (General
Mandate) ได้ จํานวน 3,689,853,654 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทัว4 ไป (General Mandate) ที4ยงั มิได้
ออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น
วันที4 19 เมษายน 2559 ที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที4 nn ของธนาคาร มีมติให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทัว4 ไป (General Mandate) ที4ยงั มิได้ ออกจําหน่ายตามที4ได้ รับอนุมตั ิจากที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้น ครังR ที4 21 เมื4อวันที4 10 เมษายน 2558 และพิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดย
วิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย4 งั มิได้ นาํ ออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที4ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
วันที4 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังR ที4 1/2560 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ4มทุนจดทะเบียน
จํานวน 2,752,747,964.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม4 ทุน จํานวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าหุ้นที4ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้นเพื4อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นซึง4 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นใหม่ตอ่ 9 หุ้นเดิม ในราคา
เสนอขาย l.}} บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเพิม4 ทุนเสร็ จสิ Rนเมื4อวันที4 2 มิถนุ ายน 2560 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นใน
ธนาคารจํานวนรวม 28,496.70 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.11 ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
R
วันที4 4 กันยายน 2561 ที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังR ที4 1/2561 มีมติอนุมตั กิ ารเพิ4มทุนจดทะเบียนจํานวน
2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,140,113,803.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ4มทุน จํานวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที4ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื4อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นซึง4 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิมโดยกําหนดราคา
เสนอขายที4 0.87 บาท ต่อหุ้น ภายหลังเสร็จสิ Rนการเสนอขายหุ้นในวันที4 12 ตุลาคม 2561 ธนาคารซีไอเอ็มบีถือหุ้นจํานวน
33,021.97ล้ านหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้นที4ออกและเสนอขายทังหมดของธนาคาร
R
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1.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

โครงสร้ างการถือหุ้นธนาคารและบริษัทย่ อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ลีสซิ4ง
บริ ษัทย่อย
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
บจ. เวิลด์ลสี

ติดตามทวงหนี Rและเรี ยกเก็บหนี R
%

บริ ษัทย่อย

%

99.99
99.99

บจ. ซีที คอลล์

99.99

หมายเหตุ * เลิ กกิ จการ
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การพาณิชย์และอื4นๆ
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 มีสํานักงานใหญ่ ตังR อยู่ ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที4ให้ บริ การทางการเงินที4ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5
ของ ASEAN เมื4อจัดอันดับตามขนาดสินทรัพย์ เป็ นผู้ให้ บริ การและนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรที4ครอบคลุมถึง
บริ การการธนาคารเพื4อลูกค้ ารายย่อย บริ การด้ านบรรษัทธุรกิจและด้ านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การบริ หารจัดการ
สินทรัพย์ การบริ หารความมัง4 คัง4 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 ที4มีมากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกับความ
เชี4ยวชาญในบริ การทางการเงินระดับภูมิภาคของกลุม่ ซีไอเอ็มบี สร้ างโอกาสให้ ธนาคารใช้ ความแข็งแกร่งนี Rในการจับคูท่ าง
ธุรกิจ สร้ างเครื อข่ายห่วงโซ่อปุ ทาน และการแนะนําลูกค้ าข้ ามประเทศ
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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
(หน่ วย: ล้ านบาท)

สําหรั บปี สิน- สุดวันที. 31 ธันวาคม

รายได้ ดอกเบีย1. เงินให้ สินเชื4อ
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินลงทุน
4. อื4นๆ
รวมรายได้ ดอกเบียค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย1. เงินรับฝาก
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินนําส่งเข้ าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/
กองทุนเพื4อการฟื นR ฟูฯและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
4. ตราสารหนี Rที4ออกและเงินกู้ยืม
5. อื4นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบียรายได้ ดอกเบีย- สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม

2561

%

2560

%

2559

%

10,435.6
127.4
1,664.3
114.3
12,341.6

110.0
1.3
17.5
1.2
130.0

10,558.0
165.0
1,144.4
45.8
11,913.2

104.9
1.6
11.4
0.5
118.4

11,320.1
68.7
1,313.4
21.6
12,723.8

109.1
0.7
12.7
0.2
122.7

2,342.4
351.3

24.6
3.7

2,387.7
218.7

23.7
2.2

2,611.6
281.8

25.2
2.7

1,007.8

10.6

962.2

9.6

991.1

9.6

712.4
101.4
4,515.3
7,826.3
1,662.4
9,488.7

7.5
1.1
47.5
82.5
17.5
100.0

711.6
45.0
4,325.2
7,588.0
2,475.9
10,063.9

7.1
0.4
43.0
75.4
24.6
100.0

871.0
51.5
4,807.0
7,916.8
2,454.9
10,371.7

8.4
0.5
46.4
76.3
23.7
100.0
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

2.1.1.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที.มิใช่ ดอกเบีย(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรั บปี สิน- สุดวันที. 31 ธันวาคม
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื4อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี Rสินทางการเงิน
ที4กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้ จากการดําเนินงานอื4นๆ
รายได้ ท.มี ใิ ช่ ดอกเบีย- สุทธิ

2.1.2

2561
1,376.6
289.5
1,087.1

%
82.8
17.4
65.4

2560
1,471.4
223.8
1,247.6

%
59.4
9.0
50.4

2559
1,289.7
238.7
1,051.0

%
52.5
9.7
42.8

1,054.2

63.4

2,238.2

90.4

1,402.5

57.1

(759.7)
19.5
261.3
1,662.4

(45.7)
1.2
15.7
100.0

(1,733.9)
490.7
233.3
2,475.9

(70.0)
19.8
9.4
100.0

(810.4)
482.6
329.2
2,454.9

(33.0)
19.7
13.4
100.0

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

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
รายได้ ดอกเบี Rย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี Rย
รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม
2. บริษัท เวิลด์ ลีส จํากัด
รายได้ ดอกเบี Rย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี Rย
รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม
3. บริษัท ซีที คอลล์ จํากัด
รายได้ ดอกเบี Rย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี Rย
รายได้ ดอกเบีย- สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม

สําหรั บปี สิน- สุดวันที. 31 ธันวาคม
2561

%

2560

%

2559

%

2,519.3
698.5
1,820.8
771.6
2,592.4

97.2
26.9
70.3
29.7
100.0

2,289.0
617.7
1,671.3
676.0
2,347.3

97.5
26.3
71.2
28.8
100.0

1,734.0
551.0
1,183.0
502.7
1,685.7

102.9
32.7
70.2
29.8
100.0

1,182.2
104.4
1,077.8
525.2
1,603.0

73.7
6.5
67.2
32.8
100.0

1,038.6
109.9
928.7
240.2
1,168.9

88.9
9.4
79.5
20.5
100.0

948.5
183.0
765.5
211.8
977.3

97.0
18.7
78.3
21.7
100.0

0.4
0.0
0.4
3.5
3.9

10.1
0.0
10.1
89.9
100.0

0.6
0.2
0.4
37.3
37.7

1.6
0.5
1.1
98.9
100.0

0.7
0.2
0.5
45.3
45.8

1.5
0.4
1.1
98.9
100.0
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2.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ในปี 2561 ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบ่งกลุม่ งานออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่
ได้ แก่ บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ เพื4อให้ บริ การทางการเงินแก่กลุ่ม
ลูกค้ าขนาดใหญ่ได้ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ โดยเน้ นการทํางานเป็ นทีมเดียวกัน มีการวางแผนการขายและการบริ หารดูแล
บัญชีลกู ค้ าหลักร่วมกันเพื4อเพิ4มขีดความสามารถและคุณภาพของการให้ บริ การให้ สามารถตอบสนองตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้ างรายได้ และประโยชน์สงู สุดให้ แก่ธนาคาร
ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศในปี 2561 ขยายตัวในอัต ราที4 สูงกว่าปี 2560 เล็กน้ อย โดยที4 โดดเด่น สุดเป็ นการบริ โภค
ภาคเอกชนที4ขยายตัวในทุกหมวดการใช้ จ่าย การขยายตัวของภาคการผลิตเพื4อส่งออก ภาคอสังหาริ มทรัพย์ และก่อสร้ าง
รวมทังการขยายตั
R
วของธุรกิจท่องเที4ยวที4ยงั ดีอยูแ่ ม้ จะได้ รับผลกระทบจากนักท่องเที4ยวจีนที4ลดลงจากเหตุการณ์ที4ก่อให้ เกิด
ผลลบต่อภาพพจน์การท่องเที4ยวของประเทศ
จากปั จจัยทางเศรษฐกิจที4เอื Rออํานวยดังกล่าว ส่งผลให้ ธุรกิจขนาดใหญ่มีอตั ราการเติบโตของรายได้ รวมและกําไรก่อนหัก
ภาษี ร้อยละ 7 และร้ อยละ 5 ตามลําดับ ทังนี
R Rเป็ นผลมาจากการขยายสินเชื4อที4มีอตั ราการเติบโตถึงร้ อยละ 17 โดยเป็ น
สินเชื4อขนาดใหญ่ที4ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ เนื4องจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื4น (Cross-selling) ส่งผลให้ มีรายได้ ค่าธรรมเนียม
เติบโตสูงประมาณร้ อยละ 16
ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็ จอย่างสูงในการควบคุมคุณภาพลูกหนี Rสินเชื4อทังรายเดิ
R
มและการอนุมตั ิรายใหม่ที4มี
คุณภาพดี การติดตามดูแลลูกหนี Rอย่างใกล้ ชิดโดยใช้ สญ
ั ญาณเตือนล่วงหน้ าในการบริ หารจัดการคุณภาพหนี Rก่อนที4จะเป็ น
หนี Rที4มีปัญหา รวมถึงการแก้ ไขและเร่ งรัดการชําระหนี Rของลูกหนี Rที4มีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะที4มีประสิทธิภาพสูง จึงส่งผล
ให้ การตังสํ
R ารองหนี Rที4มีปัญหาลดลงถึงร้ อยละ 77 จากปี ที4ผ่านมา และมีสดั ส่วนหนี Rที4ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพียงร้ อยละ 0.6
ของยอดสินเชื4อทังหมด
R
นอกจากนี R ธุรกิจขนาดใหญ่ยงั ควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานให้ ตํ4ากว่างบประมาณได้ ร้อยละ
15
รายได้ สว่ นใหญ่ยงั คงมาจากลูกค้ ากลุม่ ที4มีความสําคัญต่อธนาคาร และไว้ วางใจให้ ธนาคารเป็ นผู้ให้ บริ การหลัก รวมทังR
กลุม่ ที4มีแผนการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ซึ4งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และแนวคิดที4ว่า “Be More Relevant to Important
Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”
ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็ จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุม่ อาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
เวียดนาม) อย่างเด่นชัด โดยจากการที4ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นหนึง4 ในสมาชิกของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ที4มีศกั ยภาพทางด้ าน
เงินทุน บุคลากร และเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ประเทศอาเซียน ทําให้ ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็ จในการทําธุรกิจ
กับกลุ่มลูกค้ าขนาดใหญ่ที4มีเครื อข่ายการลงทุนสูงทังในประเทศและการขยายการลงทุ
R
นไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ
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ประเทศในอาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ วและให้ บริ การได้ ตรงตามความคาดหวัง ทังนี
R R
ธนาคารได้ ร่วมมือกับธนาคารในกลุม่ ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ ให้ กบั กลุม่ ในต่างประเทศได้ อย่างต่อเนื4อง
บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษัทธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ บริ การทางการเงินที4ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้
สินเชื4อหมุนเวียนในกิจการทัว4 ไป สินเชื4อเพื4อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินเชื4อโครงการ และสินเชื4อเพื4อการค้ าระหว่าง
ประเทศ รวมทังบริ
R การทางการเงินอื4น ๆ ที4มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นบริ การจัดการด้ านการเงิน การปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ แก่กลุ่มลูกค้ าขนาดใหญ่ครอบคลุมภาคธุรกิจที4หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และขนส่ง เป็ นต้ น ในขณะที4ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ให้ บริ การทางการเงิน
ครอบคลุมลูกค้ าสถาบันการเงินทังประเภทธุ
R
รกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบันการเงินอื4น อาทิ ธุรกิจลิสซิ4ง ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธุรกิจประกันภัย เป็ นต้ น ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที4มีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร
ธนาคารจึงเป็ นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้ างและให้ การสนับสนุนลูกค้ าในการประกอบธุรกิจให้ เติบโตอย่าง
มัน4 คงและยัง4 ยืน ควบคูไ่ ปกับการเป็ นสือ4 กลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่านเครื อข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็ม
บี
บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ ศึกษาข้ อมูลธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ ชิด
ร่วมกับสํานักวิจยั และร่วมมือกับบริ หารความเสีย4 งในการขยายสินเชื4อไปในธุรกิจที4อยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรมที4มีแนวโน้ ม
ความเสีย4 งตํ4า การมุง่ เน้ นลูกค้ าขนาดใหญ่ที4มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการลงทุนไปยังอาเซียน รวมทังR
การให้ สนิ เชื4อที4สามารถสร้ างรายได้ ตอ่ เนื4องจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื4น (Cross-selling) เช่น สินเชื4อโครงการขนาดใหญ่
ที4ก่อให้ เกิดรายได้ ครบวงจร ทังรายได้
R
ดอกเบี Rย รายได้ คา่ ธรรมเนียม รายได้ ที4ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ ธุร กรรมการเงิ น เครื4 อ งมือป้องกันความเสี4ยง การประกันการจัดจํ าหน่ายตราสารหนี แR ละตราสารทุน เพื4 อ
ตอบสนองความต้ องการด้ านการเงินของลูกค้ าในทุกรูปแบบ
ในปี 2561 บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มียอดเงินให้ สินเชื4อ ณ วันที4 31 ธันวาคม
2561 จํานวน 68,990 ล้ านบาท เติบโตจากปี ที4ผา่ นมาร้ อยละ 17 โดยในส่วนของบรรษัทธุรกิจเอง มีการเติบโตสูงถึงร้ อยละ
20 ซึง4 ถือเป็ นอัตราการเติบโตสูงที4สดุ ของยอดเงินให้ สินเชื4อเมื4อเทียบกับในอดีตที4ผ่านมา ทังนี
R Rภายหลังจากการปรับพอร์ ต
สินเชื4ออย่างต่อเนื4องมาตลอดโดยมุ่งเน้ นคุณภาพที4เพิ4มขึ Rนจากเดิมอย่างมีนยั สําคัญ ส่งผลให้ บรรษัทธุรกิจ และธุรกิ จ
สถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มีลกู หนี Rที4ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพียงร้ อยละ 0.6 ของยอดสินเชื4อทังหมด
R
สําหรับแผนธุรกิจที4จะก้ าวไปข้ างหน้ าในปี 2562 บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มุ่งเน้ น
การสร้ างรายได้ ที4มั4นคงและต่อ เนื4 อง โดยให้ ความสํา คัญ กับ การบริ ห ารและวางแผนการขายให้ กับลูกค้ าหลัก (Key
Account Management and Planning) เพื4อสร้ างรายได้ ประจํา (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้ างรายได้
ต่อเนื4องจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื4น (Cross-selling) โดยใช้ กลยุทธ์การวางแผนมุง่ เน้ นหารายได้ จากกลุม่ ลูกค้ าที4สําคัญ
ที4คดั เลือกขึ Rนมาเป็ นหลัก ควบคูไ่ ปกับการขยายฐานลูกค้ าใหม่ที4มศี กั ยภาพ โดยยังคงมุง่ เน้ นการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ทดี4 ี
ขึ Rนอย่างต่อเนื4องมาทุกปี นอกจากนี R ยังคงเดินหน้ าขยายธุรกิจและการให้ บริ การในระดับอาเซียน ตลอดจนการเพิ4มธุรกิจ
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จากลูกค้ าต่างประเทศที4เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย ภายใต้ การผสานพลังความร่ วมมือกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆ
ต่อไป
วาณิชธนกิจ
วาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้ วยบุคลากรที4มีประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญในธุรกิจซึ4ง
มุง่ เน้ นที4จะนําเสนอทางเลือกทางการเงินที4ดีที4สดุ ให้ แก่ลกู ค้ าและเป็ นผู้ให้ บริ การที4ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ จัดหาแหล่ง
เงินทุนซึง4 รวมถึงการระดมทุนทางธุรกิจ
ปี 2561 เป็ นปี ที4รายได้ จากวาณิชธนกิจของธนาคารได้ ชะลอตัวลงจากปี ที4ผ่านมา เนื4องจากได้ รับผลกระทบจากภาวะตลาด
ทุนที4ไม่เอื Rออํานวยส่งผลให้ ธุรกรรมบางธุรกรรมที4อยู่ระหว่างดําเนินการระดมทุนเพื4อเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ถกู เลือ4 นออกไป อย่างไรก็ตาม วาณิชธนกิจของธนาคารประสบความสําเร็ จในการทําธุรกรรมใน
ส่วนของงานที4ปรึ กษาทางการเงินสําหรับการควบรวมกิจการจํานวน 4 ราย และมีรายได้ จากการรับประกันการจัดจําหน่าย
ตราสารหนี Rร่วมกับธุรกิจบริ หารเงิน โดยมีรายได้ เติบโตถึงร้ อยละ 19 จากปี ที4ผา่ นมา
นอกจากนี R วาณิ ชธนกิจได้ ทํางานอย่างใกล้ ชิดกับบรรษัทธุรกิ จในการจัดการเงิ นกู้สําหรับสินเชื4อขนาดใหญ่ และสินเชื4 อ
โครงการบางรายเพื4อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากที4สดุ
ธนาคารยังได้ มีการเสริ มสร้ างจุดแข็งอย่างต่อเนื4องร่วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี ในการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที4ที4มีความเชี4ยวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเป็ นผู้ดแู ลโดยประสานงานแลกเปลี4ยนความรู้ และข้ อมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพื4อให้ สามารถนําเสนอ
บริ การทางการเงินแก่ลกู ค้ าอย่างครบวงจร ซึ4งรวมถึงการให้ คําปรึ กษาด้ านกลยุทธ์ และคําแนะนําที4เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของลูกค้ า ดังนันR จึงสามารถเสริ มสร้ างความสัมพันธ์และเพิ4มมูลค่าธุรกิจให้ กบั ลูกค้ า รวมทังยั
R งครอบคลุมไปถึง
การเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินต่างๆที4เหมาะสมกับลูกค้ าด้ วย
การผนึกกําลังของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่ วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน
ระดับอาเซียน จะทําให้ ธนาคารมีศกั ยภาพก้ าวสูก่ ารเป็ นธนาคารที4สําคัญและมีความหมายสําหรับลูกค้ าที4มีความสําคัญต่อ
ธนาคาร นับเป็ นความก้ าวหน้ าอีกขันในการร่
R
วมกันก้ าวสูธ่ ุรกิจการลงทุนในอาเซียน
ในปี 2561 ธนาคารมีธุรกรรมสําคัญๆที4ประสบความสําเร็ จดังนี R
ตราสารหนี -

หน้ าที.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

9,200.00

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

8,000.00

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั.น จํากัด

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

4,628.32

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

4,000.00
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บริษัท โตโยต้ า ลีสซิ.ง (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

3,500.00

บริษัท นํา- ตาลมิตรผล จํากัด

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

3,065.00

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

3,000.00

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

3,000.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั.น จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย/

2,400.00

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย/

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

2,000.00

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
บริษัท ออริจนิ - พร็อพเพอร์ ตี - จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

1,715.00

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั.น จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

1,666.67

บริษัท ศรีสวัสดิH คอร์ ปอเรชั.น จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

1,666.66

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

1,450.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

1,400.00

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั.น จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

1,265.00

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

1,100.00

การถไฟแห่ งประเทศไทย

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

1,000.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

882.40

บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

600.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

500.00

บริษัท ราชธานีลิสซิ.ง จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การการจัดจําหน่าย

450.00

บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด

ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย

250.00
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พาณิชย์ ธนกิจ
พาณิชย์ธนกิจให้ บริ การลูกค้ าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SME ผ่านศูนย์ธุรกิจที4ตงอยู
ั R ต่ ามพื Rนที4กลยุทธ์
ทัว4 ประเทศ โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอย่างครบวงจรเพื4อสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าแต่ละ
ราย นอกจากนี R พาณิชย์ธนกิจยังทํางานประสานกับลูกค้ าเพื4อเติมเต็มศักยภาพของของลูกค้ าในการขยายธุรกิจสูอ่ าเซียน
ทังด้
R านการค้ าและการลงทุน โดยอาศัยเครื อข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็มบีที4มีความแข็งแกร่งและครอบคลุมทัว4 ภูมิภาค
ในปี 2561 ธนาคารมีปรับปรุ งกระบวนการทํางานภายใต้ โครงการ Fast Forward และการปรับยุทธศาสตร์ เพื4อ
มุ่งเน้ นการเติบโตในกลุ่มลูกค้ า SME มากขึ Rน โดยเฉพาะกลุ่ม SME ขนาดเล็ก มีการจัดตังR Credit Centre ซึ4งเป็ น
กระบวนการทํางานและกลัน4 กรองสินเชื4อเพื4อการอนุมตั ิที4เร็ วขึ Rน ขณะเดียวกัน ได้ ขยายทีม Relationship Manager (RM)
ให้ เพียงพอต่อการดูแลลูกค้ าอย่างใกล้ ชิดและรองรับการเติบโตธุรกิจในปี ต่อไป อย่างไรก็ดี ในด้ านการบริ หารสินทรัพย์
สามารถบริ หารจัดการเงินสํารองให้ เป็ นไปตามเป้าหมายได้ หลังจากที4ธนาคารได้ มีการเสริ มสร้ างรากฐานธุรกิจและปรับ
โครงสร้ างองค์กรในช่วงกว่าสองปี ที4ผา่ นมา
สําหรับปี 2562 พาณิชย์ธนกิจจะยังคงมุง่ เน้ นการเติบโตและเพิ4มส่วนแบ่งการตลาดลูกค้ ากลุม่ SME ในธุรกิจทีม4 ี
ศักยภาพภายใต้ กระบวนการทํางานใหม่ ทังนี
R R เพื4อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยัง4 ยืน
ธุรกิจรายย่ อย
ปี 2561 นับเป็ นอีกปี หนึง4 ที4หน่วยงานธุรกิจรายย่อยยังคงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงการยกระดับการ
ให้ บริ การที4ลกู ค้ าจะได้ รับมากกว่าการขาย ด้ วยการให้ บริ การวางแผนอนาคตทางการเงินระยะยาวที4สาขารู ปแบบใหม่ของ
ธนาคารหรื อที4เรี ยกว่า Wealth Center ทังR 2 สาขา ได้ แก่ สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้ าและสาขาเซ็นทรัลซิตี Rบางนา อีกทังยั
R ง
เป็ นปี แห่ง การก้ าวเข้ า สู่ธนาคารดิจิ ตอลอย่า งเต็ มรู ป แบบ ซึ4ง มีการเปิ ดตัว แอปพลิเ คชั4น ใหม่บนโทรศัพท์ มื อถื อ อย่า ง
myCIMB แอปพลิเคชัน4 myPreferred สําหรับการแลกรับสิทธิnประโยชน์ของลูกค้ า Preferred และแอปพลิเคชัน4 Mobile
Lending เพื4อการสมัครสินเชื4อที4สะดวกยิ4งขึ Rนบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้ า แต่การพัฒนายังไม่ได้ หยุดอยู่เพียงเท่านี R ธุรกิจ
รายย่อยยังได้ นําเทคโนโลยีที4ทนั สมัยมาช่วยลดขันตอนการทํ
R
างาน ตัวอย่างเช่น การเรี ยกรับคิวของสาขาผ่านระบบ QueQ
หรื อ ระบบตอบคําถามอัจฉริ ยะผ่านโปรแกรม Chat Bot บน Facebook Fanpage
สําหรับผลการดําเนินงานในปี ที4ผา่ นมา ผลิตภัณฑ์สนิ เชื4อธุรกิจรายย่อยยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื4องโดยเน้ นกลุม่
ลูกค้ าที4จดั อยูใ่ นกลุม่ ความเสีย4 งตํ4า โดยเฉพาะสินเชื4อมีหลักประกันที4มียอดอนุมตั เิ ติบโตขึ Rนร้ อยละ 56 เมื4อเทียบกับปี 2560
รวมถึงยอดอนุมตั ิสินเชื4องของบริ ษัทในเครื อทังสิ
R นเชื4อรถยนต์และสินเชื4อรถจักรยานยนต์รวมกว่า 16,000 ล้ านบาท ซึ4ง
เพิ4มขึ Rนจากปี ที4ผ่านมาร้ อยละ 24 ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้ บริ การบนระบบดิจิตอลทังเครื
R 4 อง SAMM (Self-Apply
Mobile Machine) แอปพลิเคชั4น MAC (Mobile Application for Collection) สําหรั บพนักงานเรี ยกเก็ บหนี R และ
แอปพลิเคชัน4 SOM (e-Statement on Mobile) สําหรับลูกค้ าต่างๆ เป็ นผลให้ คา่ ใช้ จ่ายสินเชื4อที4ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Credit
Cost) ลดลงจากปี ที4ผา่ นมาร้ อยละ 6.8

ส่วนที4 1 หน้ า 17

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ในปี ที4ผา่ นมา ธุรกิจรายย่อยได้ สร้ างความแตกต่างในการดูแลลูกค้ าบุคคลธนกิจ หรื อลูกค้ า Preferred ไม่ใช่แค่
เพียงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กองทุนและผลิตภัณฑ์ ประกันที4มีประสิทธิ ภาพและผลตอบแทนสูงอย่าง GMV (Global
Managed Volatility) ที4มียอดขายกว่า 1,300 ล้ านบาท หรื อกองทุนเวียดนาม VNEQ ให้ แก่ลกู ค้ า แต่ยงั รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ที4นําเสนอตาม Lifestyle ของลูกค้ า ผลงานที4โดดเด่นได้ แก่ งานไตรกีฬาซึง4 จัดเป็ นครังR ที4 2 และได้ รับการตอบรับที4
ดีขึ Rนเรื4 อยๆ ส่งผลให้ จํานวนลูกค้ าเพิ4มขึ Rนกว่า 8 พันรายหรื อประมาณร้ อยละ 13 เมื4อเทียบกับปี ที4ผา่ นมา
ในปี 2562 นี R ธุรกิจรายย่อยจะยังคงมุง่ เน้ นการให้ บริ การที4เป็ นรู ปแบบดิจิตอลมากยิ4งขึ Rนเพื4อเป็ นการต่อยอดการ
ให้ บริ การสําหรับลูกค้ าทุกกลุม่ ทังลู
R กค้ า Wealth ที4จะมีระบบ Wealth Management System เข้ ามาเป็ นตัวช่วยในการ
วิเคราะห์เพื4อให้ คําแนะนําแก่ลกู ค้ าได้ ตรงจุดมากยิ4งขึ Rน ในด้ านสินเชื4อต่างๆรวมถึงสินเชื4อรถยนต์และจักรยานยนต์ ลูกค้ า
จะสามารถสมัครสินเชื4อและรู้ ผลเบื Rองต้ นบนแอปพลิเคชัน4 ได้ ทกุ ที4 ทุกเวลา โดยแอปพลิเคชัน4 นี Rจะทํางานร่ วมกับเครื4 องมือ
ใหม่ที4เรี ยกว่า ACU (Alternative Credit Underwriting) ที4จะช่วยในการวิเคราะห์ความเสีย4 งของลูกค้ าที4หลากหลายยิ4งขึ Rน
ภาพรวมผลประกอบการในปี 2561 ของธุรกิจรายย่อยเมื4อเทียบกับปี ที4ผา่ นมา เป็ นดังนี R
- ยอดอนุมตั ิสินเชื4อทังมี
R หลักประกันและไม่มีหลักประกันรวมทังสิ
R Rน 28,600 ล้ านบาทหรื อเติบโตร้ อยละ 31 เมื4อ
เทียบกับปี ที4ผา่ นมา
- ยอดอนุมตั ิสนิ เชื4อรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมทังสิ
R Rน 16,349 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 24 จากปี ที4ผา่ นมา
- รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันรวม 887 ล้ านบาท ซึง4 สูงขึ Rนประมาณร้ อยละ 10 เมื4อเทียบกับปี
ที4ผา่ นมา
- รายได้ สทุ ธิก่อนหักภาษี รวมทังปี
R อยูท่ ี4 2,809 ล้ านบาท หรื อเติบโตร้ อยละ 12 เมื4อเทียบกับปี ที4ผา่ นมา
ธรุ กรรมการเงิน
ธุรกรรมการเงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ บริ การลูกค้ าองค์กรและสถาบันการเงินด้ วยผลิตภัณฑ์และบริ การ
ทางการเงินที4หลากหลายครบวงจรอันประกอบด้ วย บริ การบริ หารเงินสด (Cash Management) บริ การธุรกิ จการค้ า
ต่างประเทศ (Trade Finance and Services) พร้ อมทังให้
R คําปรึ กษาและแนะนําโซลูชนั4 ทางการเงิน ที4จะช่วยให้ ลกู ค้ า
สามารถบริ หารความเสีย4 งและจัดการต้ นทุนทางธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ธุร กรรมการเงิ นยัง มุ่ง มั4น ในการนํา เทคโนโลยี ดิจิ ตอลทังR จากบริ การธนาคารทางอิน เทอร์ เ น็ต ของกลุ่มซี ไอเอ็ม บี คื อ
BizChannel@CIMB และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกลุม่ ฟิ นเทค (FinTech) เพื4อนําเสนอบริ การที4เหมาะสมแก่ลกู ค้ าแต่
ละกลุม่
สําหรับปี 2561 ธุรกรรมการเงินร่ วมกับพันธมิตรซึ4งเป็ นผู้ให้ บริ การระบบการจัดการบัญชีได้ เสนอบริ การ CIMB
Biz Gateway โดยอาศัยเทคโนโลยีการเชื4อมต่อแบบ API ซึง4 ช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถเรี ยกดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง และดู
รายการสรุ ปยอดบัญชีธนาคารผ่านทางระบบบัญชีของพันธมิตรของธนาคารได้ นอกจากนี Rธุรกรรมการเงินกําลังทําการ
พัฒนาร่วมกับพันธมิตรของธนาคารอย่างแข็งขันเพื4อยกระดับบริ การขึ Rนอีกในปี 2562 เพื4อให้ ลกู ค้ าของธนาคารได้ รับความ
สะดวกมากขึ Rนจากการลดขันตอนในการชํ
R
าระเงินและเวลาในการจัดทํางบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร
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จากความแข็งแกร่ งของเครื อข่ายกลุ่มซีไอเอ็มบีในภูมิภาคอาเซียน ทําให้ ธุรกรรมการเงินของธนาคารมีความ
พร้ อมที4จะสนับสนุนการทําธุรกรรมในกลุม่ อาเซียนรวมไปถึงในระดับโลก เพื4อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบการ
ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ อีกทังจะยั
R งคงมุง่ มัน4 พัฒนาเพื4อนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิตอล อาทิ
การรับชําระเงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ด (QR Code) สําหรับผู้ประกอบการร้ านค้ า Mobile Banking และการบริ หารซัพพลายเชน
เพื4อสนับสนุนให้ ลกู ค้ าของธนาคารก้ าวไปสูเ่ ป้าหมาย (Forward Customers’ Aspirations)
ธุรกิจบริหารเงิน
ธุรกิจบริ หารเงินนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที4ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท เพื4อช่วยลูกค้ าบริ หารเงิน
ลงทุน หนี Rสิน และบริ หารความเสีย4 ง ตลอดจนระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี R นอกจากนี Rยังทําหน้ าที4บริ หารจัดการเงินทุน
และสภาพคล่องของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดและกฎเกณฑ์ที4เกี4ยวข้ อง
ในปี 2561 ธุรกิจบริ หารเงินสร้ างรายได้ ให้ กบั ธนาคารได้ เป็ นอย่างดี และด้ วยความแข็งแกร่งด้ านผลิตภัณฑ์ที4มีอนุพนั ธ์ แฝง
ซึ4งมีความซับซ้ อน อนุพนั ธ์ ด้านอัตราดอกเบี Rย และการค้ าตราสารหนี R ส่งผลให้ ธนาคารได้ รับรางวัลรวมทังสิ
R Rน 5 รางวัล
ดังต่อไปนี R
The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management: Investment and ETF Awards
(1) สถาบันการเงินที4มีผลิตภัณฑ์อนุพนั ธ์ทางการเงินที4ดีที4สดุ ในประเทศไทย ติดต่อกัน 5 ปี ตังแต่
R ปี พ.ศ. 2557
(2) สถาบันการเงินที4มีผลิตภัณฑ์อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื4อบริ หารความเสีย4 งด้ านเครดิตที4ดที ี4สดุ ในประเทศไทย ติดต่อกัน 3
ปี ตังแต่
R ปี พ.ศ. 2559
(3) สถาบันการเงินที4มีผลิตภัณฑ์อนุพนั ธ์ทางการเงินด้ านตราสารทุนที4ดีที4สดุ ในประเทศไทย
(4) สถาบัน การเงิ น ที4 มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ล งทุน ที4 มี อ นุพัน ธ์ แ ฝงที4 ดี ที4 สุด ในประเทศไทย – ด้ า นเครดิ ต ตราสารทุน อัต รา
แลกเปลีย4 น และอัตราดอกเบี Rย
The Asset Research
(5) สถาบันการเงินที4ได้ รับความเชื4อถือจากหน่วยงานรัฐในการออกตราสารหนี Rในตลาดแรก
นอกจากนี R ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถือเป็ นหนึง4 ในผู้เล่นหลักในตลาดตราสารหนี R สําหรับในตลาดแรก ธนาคารได้ รับการจัด
อันดับที4 6 จากบลูมเบิร์ก ในด้ านการให้ บริ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี Rที4ออกโดยบริ ษัทเอกชน โดยมี
ส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 6.18 และได้ รับการจัดอันดับอยู่ใน 3 อันดับแรกจากสมาคมตลาดตราสารหนีไR ทยในด้ านการ
ให้ บริ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี Rที4ออกโดยรัฐวิสาหกิจ โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 24.34 สําหรับ
ตลาดรองนันR ธนาคารอยู่ในอันดับที4 3 จากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี Rไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ
13.28 ในส่วนของมูลค่าซื Rอขายตราสารหนี R
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สําหรับปี 2562 ธุรกิจบริ หารเงินยังคงมุ่งมัน4 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การไปสู่การบริ หารความมัง4 คัง4 ให้ กับกลุม่ ลูกค้ าที4มี
สินทรัพย์สงู รวมทังผลิ
R ตภัณฑ์ที4เกี4ยวข้ องกับการบริ หารความเสีย4 งให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื4อช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถบริ หารความเสีย4 งในทุกตลาดที4เกี4ยวข้ อง อาทิ ตลาดอัตราแลกเปลีย4 นเงิน ตลาดอัตรา
ดอกเบี Rย ตลาดตราสารหนี R และตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ นอกจากนันR ธุรกิจบริ หารเงินจะเสริ มสร้ างและพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความเชี4ยวชาญทางด้ านงานขาย และความสามารถในการจัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การให้ เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละราย
เพื4อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าที4เพิ4มขึ Rน
2.3

การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน

2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

แหล่ งเงินทุน
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 195.3 พันล้ านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 84.2 พันล้ านบาท ธนาคารใช้ เงินทุนประมาณ
ร้ อยละ 78.5 จากเงินทุนทังหมดสํ
R
าหรับเงินให้ สนิ เชื4อรวมดอกเบี Rยค้ างรับ ส่วนที4เหลือใช้ ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินและการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม
การใช้ ไปของแหล่งเงินทุนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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จากการเปรี ยบเทียบเงินให้ สนิ เชื4อและเงินฝาก เงินให้ สินเชื4อที4มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 56.5 พันล้ านบาท ในขณะที4เงิน
ให้ สินเชื4อที4มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 164.8 พันล้ านบาท ในด้ านเงินฝาก เงินฝากที4มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 185.1
พันล้ านบาท และเงินฝากที4มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 10.2 พันล้ านบาท
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี.ยง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย4 ง (CAR) เงินกองทุนชันที
R 4 1 ที4เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อ
สินทรัพย์เสีย4 ง (CET1) และเงินกองทุนชันที
R 4 1 ต่อสินทรัพย์เสีย4 งอยูท่ ี4ร้อยละ 19.3 ร้ อยละ14.1 และร้ อยละ14.1 ตามลําดับ
ในขณะที4การดํารงเงินกองทุนของธนาคารอยู่ที4ร้อยละ 18.7 ร้ อยละ 13.3 และร้ อยละ 13.3 ตามลําดับ ซึ4งเห็นได้ ว่า
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั R 4าที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
หน่วย:พันล้ านบาท

เงินกองทุน

เงินกองทุน
ขัน- ตํ.าและ
ส่ วนเพิ.ม

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคาร

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

กองทุนชันที
R 41
เงินกองทุนชันที
R 4 1 ที4เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
กองทุนชันที
R 42

34.9

30.9

25.3

32.8

29.9

24.1

34.9

30.9

25.3

32.8

29.9

24.1

13.0

9.8

12.7

13.2

9.9

12.9

เงินกองทุนรวม

47.9

40.7

38.0

46.0

39.8

37.0

7.875%

14.1%

12.9%

10.7%

13.3%

12.5%

10.2%

6.375%

14.1%

12.9%

10.7%

13.3%

12.5%

10.2%

5.2%

4.1%

5.4%

5.4%

4.1%

5.4%

19.3%

17.0%

16.1%

18.7%

16.6%

15.6%

247.6

239.1

235.9

246.2

239.6

237.4

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
R 41
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
R 41
ที4เป็ นส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
R 42
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรั พย์
เสี.ยง
สินทรั พย์ เสี.ยงรวม

10.375%

นโยบายการบริหารความเสี.ยงสภาพคล่ อง
ความเสีย4 งด้ านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย4 งที4ไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ ระยะเวลาที4กําหนดได้ เป็ น
ผลสืบเนื4องจากการที4ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรื อจัดหาเงินทุนได้ ไม่ทนั เวลา ซึ4งอาจส่งผล
กระทบถึงการดําเนินงานประจําวันและมีคา่ ความสูญเสียที4ไม่สามารถยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสีย4 งด้ านสภาพคล่องของธนาคาร คือ เพื4อให้ แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาที4เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทังในปั
R จจุบนั และอนาคต ด้ วยเหตุนี R การบริ หารความเสี4ยงด้ านสภาพ
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คล่อง คือ การรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที4มีคณ
ุ ภาพดีและมีการกระจายพอร์ ตการลงทุนที4เหมาะสมรวมถึงแหล่ง
เงินทุนต่างๆ ภายใต้ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื4องจากทิศทางธุรกิจของธนาคารที4ต้องการมีเครื อข่ายที4กว้ างขึ Rนและ
มุง่ เน้ นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่ รักษาฐานเงินฝากที4มีหลากหลายประเภท ประกอบด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
กระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื4อให้ มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที4มีเสถียรภาพ อีกทังธนาคารยั
R
งคงสํารองสภาพคล่อง
บางส่วนตลอดทังปี
R เพื4อให้ การดําเนินงานของธนาคารมีความมัน4 คงทังในเชิ
R งโครงสร้ าง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ
การควบคุมและบริ หารความเสี4ยงด้ านสภาพคล่อง ได้ มี การมอบหมายความรั บผิดชอบให้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร
สินทรัพย์และหนี Rสิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ4งจะจัดประชุมอย่างน้ อยเดือนละครังR
เพื4อหารื อเกี4ยวกับความเสี4ยงด้ านสภาพคล่องและประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็ นผู้รับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการโดยรวมและการกํากับดูแลสภาพคล่อง และให้ ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะต่อนโยบายการบริ หารความ
เสีย4 งด้ านสภาพคล่อง ก่อนที4จะขอความเห็นชอบจากที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี R ALCO ยังรับผิดชอบใน
การอนุมตั ิเพดานความเสี4ยงและระดับความเสี4ยงด้ านสภาพคล่องที4ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริ หารความเสี4ยงด้ าน
สินทรัพย์และหนี Rสิน (ALM) ซึ4งรับผิดชอบในการกํากับดูแลตามกรอบความเสี4ยงด้ านสภาพคล่อง โดยทํางานใกล้ ชิดกับ
หน่วยงานบริ หารเงินในการเฝ้ าระวังสภาวะตลาด ในขณะที4หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร ทําหน้ าที4สร้ างและรักษา
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที4แข็งแกร่ งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื4นๆ ทังนี
R R หน่วยงานบริ หารเงินทําหน้ าที4เป็ นผู้บริ หาร
เงินทุนโดยรวมตามความจําเป็ นหรื อภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริ หารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพื4อตอบสนองความ
ต้ องการในการดําเนินงานประจําวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมํ4าเสมอจากการครบกําหนดของ
สินทรัพย์ หนี Rสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนั ธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนด ทังในภาวะปกติ
R
และภาวะ
วิกฤต สําหรับการบริ หารความเสีย4 งด้ านสภาพคล่องสําหรับบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็ นลักษณะการ
บริ หารแบบกระจายอํานาจ (Decentralise) ดังนันR ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมตั ิวงเงินเพื4อสนับสนุนสภาพคล่องของ
บริ ษัทเหล่านันR ตามวงเงินที4ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจะยังคงให้ ความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุ งฐานลูกค้ ารายย่อย เพื4อให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของ
สินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์ หนึ4งในการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร ได้ แก่ การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวมทังเงิ
R นฝากประจํารายย่อย ซึ4งเป็ นแหล่งเงินทุนที4มีต้นทุนการเงินตํ4าและมัน4 คง
ในขณะที4ใช้ เงินฝาก รวมถึงตัวƒ แลกเงิน หุ้นกู้ระยะสันR และหุ้นกู้อนุพนั ธ์จากลูกค้ าบรรษัทธุรกิจหรื อลูกค้ ารายใหญ่ซงึ4 มีความ
อ่อนไหวในด้ านราคามากกว่าลูกค้ ารายย่อย เป็ นช่องทางในการบริ หารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคล่องของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที4รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์ การตลาดให้ เหมาะสมสําหรับลูกค้ าแต่ละกลุ่มและสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ แข็งแกร่งยิ4งขึ Rน อันจะนําไปสูก่ ารรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี R ธนาคารมี
การจัดทําระบบเตือนความเสีย4 งด้ านสภาพคล่องล่วงหน้ าซึง4 จะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ
คล่องในภาวะฉุกเฉิน ซึง4 จะทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของธนาคารสามารถดําเนินมาตรการต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ในภาวะที4ขาดสภาพคล่องตลอดจนภาวะตลาดที4ไม่เอื Rออํานวยได้ อย่างมีประสิทธิผล
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การอนุมัติสินเชื.อ
ธนาคารมีกระบวนการอนุมตั ิสินเชื4อประเภทที4มิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมตั ิโดย “คณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ” และ
“อํานาจอนุมตั ิเฉพาะในการอนุมตั ิร่วมกัน ของบริ หารความเสีย4 งและหน่วยงานธุรกิจ” (Joint Delegation Authority: JDA)
การอนุมตั ิโดย JDA มีการกําหนดหลักเกณฑ์โดยกําหนดระดับวงเงินกลุม่ ลูกค้ า (Group Exposure) ระดับความเสี4ยงของ
กลุม่ ลูกค้ า (Global Group Rating) และความคุ้มมูลหนี Rของหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็ นหลักเกณฑ์ใน
การกําหนดระดับอนุมตั ิ เพื4อเป็ นการลดจํานวนลูกค้ าที4นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ ทําให้ สามารถอนุมตั ิ
วงเงินได้ เร็ วขึ Rน ในกรณีที4ลกู ค้ ารายนันๆไม่
R อยูใ่ นเกณฑ์ที4สามารถอนุมตั ิโดย JDA ได้ ให้ นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
สินเชื4อเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้ สนิ เชื4อโดยให้ ความสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี R โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของลูกค้ าและแหล่งอื4นๆที4จะนํามาชําระหนี Rได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ ความสําคัญต่อหลักประกัน
ที4จะมาคํ Rาประกันการกู้ยืมด้ วย เพื4อใช้ เป็ นหลักประกันของการชําระหนี Rและช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที4
ลูกหนี Rผิดนัดชําระหนี R สินทรัพย์ที4ธนาคารจะพิจารณารับไว้ เป็ นหลักประกันประกอบด้ วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตรา
สารหนี R ตราสารทุน ที4ดิน สิง4 ปลูกสร้ าง เครื4 องจักร เป็ นต้ น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกันให้ เหมาะสมกับระดับความเสี4ยงของการให้ สินเชื4อ อันดับเครดิตของผู้ก้ ูและสภาพคล่องของหลักประกัน โดย
ธนาคารมี นโยบายการประเมิน ราคาและตีร าคาหลัก ประกันให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ การบริ หารความเสี4ยงอย่างมี
ประสิทธิ ผลและเป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที4ธนาคารรับไว้ จะต้ องมีการ
ประเมินราคาและความถี4ในการประเมินที4เป็ นไปตามนโยบายที4ธนาคารกําหนด
หลักเกณฑ์ การควบคุมดูแลและการติดตามหนี ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานในการบริ หารและติดตามหนี Rที4มีปัญหาและที4มีแนวโน้ มที4จะมีปัญหา (Watchlist) อย่างใกล้ ชิด เพื4อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ และเพื4อให้ การปฏิบตั ิงานในเรื4 องการติดตาม
หนี Rมีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการติดตามหนี Rตังแต่
R ประเภทลูกหนี Rที4มี
แนวโน้ มที4จะมีปัญหา ลูกหนี Rที4กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึงลูกหนี Rที4ตํ4ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการ
ปฏิบตั ิอย่างสมํ4าเสมอเพื4อปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ ดียิ4งขึ Rน นอกเหนือไปจากการจัดชันลู
R กหนี Rตามที4ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนดแล้ ว ธนาคารยังมีการจัดชันหนี
R Rตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ (Qualitative Criteria) ซึ4งเป็ นการจัดชันล่
R วงหน้ าสําหรับ
ลูกหนีทR ี4มีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที4จะมีการผิดนัดชําระหนี R ทังR นี R เพื4อให้ การบริ หารจัดการคุณภาพกลุ่ม
ลูกหนี Rที4คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Rน ธนาคารจึงได้ จดั ทําแนวทาง การติดตามและ
รายงานผลลูกหนี Rกลุ่มดังกล่าวขึ Rนเรี ยกว่า Early Warning Process เพื4อใช้ เป็ นแนวทางให้ กบั เจ้ าหน้ าที4สินเชื4อในการ
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ตรวจสอบสถานะของลูกหนี Rอย่างสมํ4าเสมอ โดยมีการกําหนด Early Warning Indicators ซึง4 หากพบว่ามีแนวโน้ มที4จะเป็ น
ปั ญหาในอนาคต จะได้ มีการกําหนดแผนการปฏิบตั ิต่อลูกหนี Rดังกล่าวให้ เหมาะสมและทันท่วงทีเพื4อลดความเสี4ยงให้ แก่
ธนาคาร ทังนี
R R ลูกหนี Rที4คาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้ เป็ นลูกหนี Rกลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับตามความ
รุนแรงของปั ญหาและความเสีย4 ง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch List – High ในส่วนของกลุม่
Watch List – Low ยังถือว่าเป็ นลูกหนี Rจัดชันปกติ
R
ของธนาคาร ขณะที4กลุม่ Watch List – Medium และ Watch List –
High ถือเป็ นลูกหนี Rจัดชันกล่
R าวถึงเป็ นพิเศษ โดยลูกหนี Rกลุม่ Watch List ทังR 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหนี Rซึ4งเป็ นสินเชื4อที4
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ที4มียอดหนี Rเกินกว่า 10 ล้ านบาทขึ Rนไป จะมีการรายงานสถานะและ
ความคืบหน้ าในการแก้ ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็ นประจําทุก
เดือน
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตังขึ
R Rนเพื4อติดตาม ดูแล ให้ คําแนะนําและพิจารณาอนุมตั ิการจัดการหนี Rของลูกหนี Rกลุม่
ดังกล่าว รวมถึงลูกหนี Rกลุม่ อื4นที4ธนาคารต้ องดูแลใกล้ ชิด เพื4อให้ ธนาคารสามารถจัดการหนี Rที4มีปัญหาและหนี Rที4มีแนวโน้ ม
จะมีปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Rน ทังในการปรั
R
บระดับการจัดชันลู
R กหนี R การตังสํ
R ารอง และการดําเนินการเพื4อเรี ยก
คืนหนี R ซึ4งจะเป็ นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทําให้ ธนาคารมีโอกาสได้ รับเงิ นคืนจากสินเชื4 อที4มีปัญหา
กลับมาสูงขึ Rน
นอกจากนี R ในส่วนของสินเชื4อที4ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-Performing Asset: NPA)
ธนาคารได้ ปรับปรุงนโยบายการบริ หารและหลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าเพื4อการจําหน่าย จากการคิดลดกระแสเงินสดที4
คาดว่าจะได้ รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้ ความสําคัญกับความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสียหายต่อธนาคาร
นโยบายการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ธนาคารมีนโยบายที4จะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี Rของลูกหนี Rที4ให้ ความร่ วมมือ มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้ มสามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื4อนไขที4ตกลงกันใหม่ได้ ทังนี
R R เพื4อให้ ธนาคารและลูกหนี Rได้ รับประโยชน์จากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี Rร่ วมกัน
กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้ รับชําระหนี Rคืนสูงสุด หรื อมีสว่ นสูญเสียตํ4าสุด ในขณะที4ลกู หนี Rยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้
ต่อไป แต่อาจจะต้ องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้ วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี Rตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้ เป็ นการหลีกเลีย4 งการจัดชันหนี
R R การกันเงินสํารองเพิ4ม และการหลีกเลี4ยง
หลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี Rยค้ างรับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี R โดยธนาคารจะถื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิ
R
ธีการที4กําหนดไว้
สําหรั บกระบวนการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี Rซึ4งครอบคลุมการวิเคราะห์ลกู หนี R การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญญา การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ4 ง การปฏิ บัติ ดัง กล่ า วจะต้ องสอดคล้ อ งกั บ กฎข้ อบัง คับ ของทางการและของธนาคาร
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นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุ งโครงสร้ าง
หนี Rแล้ ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้ บุคคลที4สามที4เป็ นผู้ชํานาญการเฉพาะซึ4งได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจที4
ปรึ กษาทางการเงิ นให้ เป็ นที4ปรึ กษาทางการเงินหรื อทําการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี Rแทนธนาคารได้ โดยเงื4อนไขปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี Rจะต้ องนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ หรื อคณะกรรมการ
คุณภาพสินทรัพย์ หรื อผู้มีอํานาจอนุมตั ิตามคําสัง4 ของธนาคาร
นโยบายการจัดชัน- สินทรัพย์ และการตัง- สํารองค่ าเผื.อหนีส- งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที4กําหนดให้ จัดชันสิ
R นทรัพย์และการตังค่
R าเผื4อหนี Rสงสัยจะ
สูญตามอัตราที4กําหนดสําหรับสินทรัพย์จดั ชันแต่
R ละประเภท ทังนี
R R เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที4 สนส.
5/2559 เรื4 อง หลักเกณฑ์การจัดชันหนี
R Rและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที4 10 มิถนุ ายน 2559 หรื อตามที4จะมี
การแก้ ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ ตาม แนวทางปฏิบตั ิภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ ที4
เข้ มงวดกว่า โดยมีทงการจั
ัR
ดชันตามเกณฑ์
R
คณ
ุ ภาพและการจัดชันตามจํ
R
านวนวันค้ างชําระตามที4ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด โดยใช้ ผลที4ด้อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลสรุปการจัดชันR เพื4อสะท้ อนความเสีย4 งที4แท้ จริ งของลูกหนี R
นอกจากการกันเงินสํารองรายลูกหนี R/รายบัญชี (Specific Provision) แล้ ว ธนาคารอาจจะกําหนดให้ มีการกันเงินสํารอง
ทัว4 ไป (General Provision) ตามที4ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
R R เพื4อรองรับความเสียหายที4อาจเกิดขึ Rนโดยไม่ได้ คาดหมายจาก
วัฏจักรเศรษฐกิจและจากปั จจัยอื4นๆ
นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื4อหลักธรรมาภิบาลที4ดี ธนาคารได้ จดั ทํา “นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน” สําหรับใช้ เป็ นแนวทาง
ในการบริ หารความเสี4ยงการทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิ นให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถระบุ วัด
ติดตามและควบคุมความเสีย4 งที4อาจเกิดขึ Rนจากการทําธุรกรรมฯ ได้
นโยบายฉบับนี Rกําหนดให้ การทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กล่าวคือ กระบวนการในการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะต้ องเป็ นกระบวนการเดียวกับการทําธุรกรรม
กับบุคคลทัว4 ไป การทําเอกสารสัญญาที4มีผลบังคับทางกฎหมายและข้ อกําหนด/เงื4อนไขต่างๆ จะต้ องเป็ นตามปกติเหมือน
การทําธุรกรรมกับบุคคลทัว4 ไปที4มีความเสีย4 งระดับเดียวกัน เป็ นต้ น
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ปั จจัยความเสียง

ภาพรวมการบริหารความเสียง
ธนาคารได้ จดั ทํากรอบนโยบายบริ หารความเสี4ยงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) เพื4อเป็ น
แนวทางในการบริ หารความเสีย4 งและโอกาสทางธุรกิจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง4 คณะกรรมการธนาคารและผู้บริ หาร
สามารถใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นเครื4 องมือในการคาดการณ์และบริ หารจัดการความเสี4ยงต่างๆ ทังในปั
V จจุบนั และที4อาจจะ
เกิดขึ Vนในอนาคตจากการเปลี4ยนแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปั จจัยภายนอก และ/หรื อระเบียบทางราชการที4เกี4ยวข้ องกับการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร
องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริ หารความเสีย4 งขององค์กร มีดงั นี V

วัฒนธรรมการบริ หารความเสี4ยง ธนาคารถือว่าการบริ หารความเสี4ยงเป็ นส่วนหนึ4งของกระบวนการตัดสินใจและ
วัฒนธรรมองค์กร โดยนํา Three Lines of Defense มาใช้ เป็ นหลักในการบริ หารความเสี4ยงของธนาคาร กล่าวคือ มีการ
บริ หารจัดการความเสีย4 ง ณ จุดที4ทําธุรกรรมที4ก่อให้ เกิดความเสีย4 ง ตลอดจนมีการกําหนดผู้รับผิดชอบความเสี4ยงด้ านต่างๆ
ภายในธนาคารไว้ อย่างชัดเจน
ธรรมาภิบาลและองค์กร การมีธรรมาภิบาลที4ดีเป็ นส่วนสําคัญที4จะทําให้ การใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื4องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารให้ เป็ นไปตามระดับความเสีย4 งที4ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/นโยบายและขันตอนการบริ
V
หารความเสี4ยง
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และคณะกรรมการความเสี4ยงด้ านต่างๆ รวมทังหน่
V วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ องเป็ นผู้รับผิดชอบให้ มีการปฏิบตั ิตามกรอบ
นโยบายนี V
ระดับความเสี4ยงที4ยอมรับได้ หมายถึงระดับและประเภทของความเสี4ยงด้ านต่างๆ ที4ธนาคารสามารถยอมรับได้
เพื4อให้ บรรลุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์ และธุรกิจ การกําหนดระดับความเสี4ยงที4ยอมรับได้ นี Vเป็ นส่วนหนึ4งของกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ และธุรกิจประจําปี เพื4อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิ จ แผนการปฏิบตั ิงาน
เงินกองทุน และความเสีย4 งในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสียง
การวางแผนธุรกิจ การบริ หารความเสี4ยงถือเป็ นส่วนสําคัญในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภัณฑ์หรื อทําธุรกรรม
ใหม่ รวมถึงการกําหนดทิศทางและระดับความเสีย4 งที4ยอมรับได้
การระบุ และประเมิน ความเสี ยง ธนาคารใช้ นโยบาย ระเบี ยบ/มาตรฐานการปฏิ บัติ งาน แนวทาง/ขันV ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน เพื4อให้ การระบุและประเมินความเสีย4 งเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ
การวัดความเสียง ธนาคารใช้ ระเบียบและวิธีการวัดความเสีย4 งด้ านต่างๆ รวมทังการทดสอบภาวะวิ
V
กฤต เพื4อวัดความ
เสีย4 งโดยรวม
การควบคุมและการบริ หารความเสียง ธนาคารใช้ เพดานและการควบคุมความเสี4ยงในการจัดการความเสี4ยงที4
เกิดขึ Vนให้ อยูภ่ ายใต้ ระดับความเสีย4 งที4ยอมรับได้ ตามที4คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ ซึง4 จะต้ องมีการติดตามและทบทวน
เพดาน/การควบคุม ความเสี4 ย งดัง กล่า วอย่า งสมํ4 า เสมอ เพื4 อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การทํ า ธุ ร กิ จ ภาวะตลาด และการ
เปลีย4 นแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทังแผนดํ
V
าเนินการเพื4อลดความเสีย4 งที4เกิดขึ Vน
การติดตามและการรายงานความเสียง ธนาคารมีการติดตามและรายงานความเสีย4 งอย่างต่อเนื4องทังแบบรายลู
V
กค้ า
และแบบพอร์ ตโฟลิโอ เพื4อควบคุมให้ ความเสีย4 งต่างๆ นันอยู
V ภ่ ายใต้ ระดับความเสีย4 งที4ยอมรับได้ ตามที4ธนาคารกําหนด

โครงสร้ างการบริหารความเสียง
นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขัน& ตอนด้ านความเสียง ธนาคารบริ หารจัดการความเสี4ยงด้ านต่างๆ
ตามหลักการที4กําหนดไว้ ในนโยบายการบริ หารความเสีย4 งแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วยกําหนดการ
บังคับใช้ นโยบาย และขันตอนการปฏิ
V
บตั ิงานเพื4อช่วยในการนํานโยบายความเสีย4 งต่างๆมาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากร เนื4องจากธนาคารเป็ นองค์กรที4ต้องปรับเปลีย4 นอยูเ่ สมอเพื4อตอบสนองต่อความซับซ้ อนที4เพิ4มขึ Vนในการดําเนิน
ธุรกิจธนาคาร รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
V
จและกฎระเบียบของทางราชการ ดังนันบุ
V คลากรที4มีความสามารถและเชี4ยวชาญ
จึงเป็ นปั จจัยสําคัญเพื4อให้ การใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
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เทคโนโลยีและข้ อมูล ธนาคารจะใช้ การบริ หารจัดการข้ อมูลและเทคโนโลยีที4เหมาะสมในการบริ หารความเสีย4 ง

ธนาคารมุง่ ที4จะใช้ หลักเกณฑ์การบริ หารความเสีย4 งที4เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื4อให้ ธนาคารมีผลประกอบการ
ทางการเงินที4มนั4 คง น่าเชื4อถือและยัง4 ยืน โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับระดับความเสี4ยงที4ธนาคารยอมรับ
ได้ ทังนี
V V การประกอบธุรกิจธนาคารต้ องเผชิญกับความเสี4ยงหลัก 5 ด้ าน ได้ แก่ ความเสี4ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความ
เสีย4 งด้ านตลาด (Market Risk) ความเสีย4 งด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย4 งด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
และความเสีย4 งด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ในการควบคุ ม ดู แ ลการบริ ห ารความเสี4 ย งและการมี ธ รรมาภิ บ าลที4 ดี คณะกรรมการธนาคารได้ แต่ ง ตั งV
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพื4อกํากับดูแลด้ านความเสี4ยงที4มีความเป็ นอิสระ ดูแลรั บผิดชอบ
ครอบคลุมความเสีย4 งทุกประเภทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ BRC ประกอบด้ วยกรรมการ 3
ท่า น ซึ4ง เป็ นกรรมการธนาคารทังV หมด และคณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ง ตังV คณะกรรมการบริ หารความเสี4ย ง (Risk
Management Committee: RMC) โดยให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRC เพื4อดูแลความเสี4ยงด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความ
เสี4ยงด้ านเครดิต ความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสี4ยงด้ านชื4อเสียง ความเสี4ยงด้ านเงินกองทุน (การกํากับดูแลเรื4 องการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็ นต้ น ทังนี
V V RMC ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความเชี4ยวชาญและประสบการณ์ ทําหน้ าที4
ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี4ยง เพื4อให้ BRC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทังV
กํ าหนดโครงสร้ างการกํ ากับดูแลในด้ า นนี V เพื4 อให้ ความเสี4ย งด้ า นต่า งๆ มีก ารบริ ห ารจัดการอย่า งมีป ระสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที4โปร่ งใส นอกจากนี V BRC ได้ แต่งตังคณะกรรมการคุ
V
ณภาพสินทรัพย์
(Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้ าที4ในการพิจารณาและ/หรื อให้ ความเห็นเกี4ยวกับการบริ หารจัดการลูกหนี Vที4มี
ปั ญหาหรื อคาดว่าจะมีปัญหาเพื4อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื4นที4เกี4ยวข้ อง(แล้ วแต่กรณี) ตลอดจน
อนุมตั ิและให้ ความเห็นชอบข้ อเสนอและแผนงานการตังและทบทวนการตั
V
งสํ
V ารองลูกหนี Vที4ไม่ใช่สินเชื4อรายย่อยที4มีปัญหา
หรื อคาดว่าจะมีปัญหา
ทังนี
V V ธนาคารมีหน่วยงานบริ หารความเสีย4 งทําหน้ าที4พฒ
ั นาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิใน
การบริ หารความเสีย4 งภายในธนาคารที4เหมาะสม รวมทังทํ
V าหน้ าที4สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที4ของคณะกรรมการ BRC, RMC
คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการในการบริ หารความเสี4ยงที4
เกิดขึ Vนในการดําเนินธุรกิจ โดยเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื4นๆที4มธี ุรกรรมหรื อกิจกรรมที4เกี4ยวข้ องกับความเสีย4 ง
นอกจากนี Vยังได้ จดั ตังหน่
V วยงานบริ หารสินทรัพย์กลุม่ พิเศษ เพื4อดูแลจัดการสินเชื4อด้ อยคุณภาพ รวมทังให้
V คําปรึ กษาสําหรับ
ลูกหนี Vที4หากไม่ได้ รับการบริ หารจัดการจะกลายเป็ นสินเชื4อด้ อยคุณภาพ
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ความเสียงด้ านกลยุทธ์
ความเสีย4 งด้ านกลยุทธ์เป็ นความเสีย4 งที4อาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาที4ไม่เพียงพอหรื อ
คลอบคลุม ซึ4งอาจคุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรื อเป็ นผลทําให้ ขาดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน หรื อการขาด
ทรัพยากรและมาตรการที4จําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที4สาํ คัญของการบริ หารความเสี4ยงด้ านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเสี4ยงที4ดําเนินการโดยธนาคารให้ อยู่
ในระดับที4กําหนด เพื4อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสียที4อาจ
เกิดขึ Vน ดังนันธนาคารมี
V
การกําหนดระดับความเสี4ยงที4ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ4งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีกระบวนการการบริ หารความเสี4ยงด้ านกลยุทธ์ ประกอบด้ วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การ
ติดตามผลลัพธ์ ที4เกิดขึ Vนจริ งของแผนธุรกิจที4ได้ 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 หารที4ได้ รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ ที4เกิดขึ Vนจริ งเทียบกับเป้าหมาย
และแผนงาน
ความเสียงด้ านเครดิต
ความเสีย4 งด้ านเครดิตเป็ นความเสีย4 งที4เกิดจากการที4ลกู ค้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาไม่ยินยอมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระ
หรื อพันธะที4มีตอ่ ธนาคารตามที4ระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้หรื อสัญญาผูกพันอื4นๆ ความเสีย4 งด้ านเครดิตอาจส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของ
สินเชื4อธนาคารด้ อยลง ซึง4 จะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดับเงินกองทุน การบริ หารความเสี4ยงด้ านเครดิตมี
วัตถุประสงค์หลักเพื4อเสริ มสร้ างมูลค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรายได้ ที4ได้ รับจะต้ องสอดคล้ องและคุ้มค่ากับระดับความเสี4ยงที4ยอมรับ
ได้ ทังนี
V V ภายใต้ นโยบายบริ หารความเสี4ยงด้ านเครดิต ธนาคารได้ จดั ให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี4ยง เทคนิคการ
วัดความเสี4ยงและการควบคุมความเสี4ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้ าที4อย่าง
ชัดเจน ระหว่างผู้ทําหน้ าที4ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สนิ เชื4อ ผู้ประเมินสินเชื4อ ผู้อนุมตั ิสนิ เชื4อ และผู้บริ หารจัดการความเสี4ยง
ขณะเดียวกัน ได้ มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกี4ยวกับการบริ หารความเสีย4 งสําหรับธนาคารและบริ ษัทในเครื อ เพื4อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื4องและสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย4 งของธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบีด้วย
ธนาคารได้ ปรับปรุงและทบทวนเครื4 องมือในการประเมินความเสี4ยงด้ านเครดิตอย่างต่อเนื4อง เพื4อให้ เหมาะสมกับ
ประเภทลูกค้ า และพอร์ ตสินเชื4อของธนาคารที4เติบโตขึ Vน ประกอบด้ วย Corporate Rating Model ซึ4งพัฒนาและใช้ สําหรับ
ลูกค้ าบรรษัทธุรกิจหรื อลูกค้ าขนาดใหญ่ เครื4 องมือจัดระดับความเสี4ยง SMEs Rating Model สําหรับลูกค้ าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เครื4 องมือจัดระดับความเสี4ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model สําหรับลูกค้ ากลุม่ Life
& Non-Life เครื4 องมือจัดระดับความเสีย4 งสินเชื4อกลุม่ พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้ แก่ Project Finance
(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สําหรับลูกค้ าขนาดเล็ก ธนาคารได้ พฒ
ั นาเครื4 องมือใหม่ที4ชว่ ยใน
การอนุมตั ิสินเชื4อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้ คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกค้ าราย
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ย่อยทังสิ
V นเชื4อไม่มีหลักประกันและสินเชื4อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื4อเช่าซื Vอ ซึ4งในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงานเพื4อใช้ ใน
การจัดระดับความเสี4ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
V V
ธนาคารยังได้ ทําการกําหนดระดับคุณภาพของสินเชื4อใหม่ของลูกค้ ารายย่อย (Acquisition Quality Trigger: AQT) เพื4อทํา
การเฝ้ าติดตามคุณภาพของสินเชื4อรายย่อยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ Vน
ความเสี4ยงจากสินเชื4อด้ อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสี4ยงที4สําคัญที4กระทบต่อ
ความสามารถในการทํากํ าไรและความเพียงพอของเงิ นกองทุนของธนาคาร ดังนันV ธนาคารจึงให้ ความสําคัญกับการ
ติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ ชิดและระมัดระวัง และมีการตังสํ
V ารองค่าเผื4อหนี Vสงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี V
ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริ หารจัดการลูกค้ าที4มีปัญหาในเชิงรุกเพื4อเป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้ สินเชื4อด้ อยคุณภาพลง
สําหรับการบริ หารความเสีย4 งด้ านเครดิตระดับ Portfolio นันV ธนาคารตระหนักถึงความเสีย4 งจากการกระจุกตัวของสินเชื4อ
โดยมีการกําหนดเพดานความเสี4ยง (Risk Limits) ในระดับที4เหมาะสม เช่น เพดานความเสี4ยงของแต่ละ่ ประเทศ เพดาน
ความเสี4ยงในการให้ เงินกู้ยืมต่อกลุ่มลูกค้ า เพดานความเสี4ยงตามประเภทธุรกิจที4มี RAG (Red, Amber & Green)
Indicators เพื4อช่วยในการกําหนดเพดานความเสีย4 งและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื4อ ตลอดจนเพื4อช่วยให้ มีแนวทางที4
ชัดเจนในการปล่อยสินเชื4อ กล่าวคือ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื4อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื4อ” และ “Green –
ขยายสินเชื4อ” นอกจากนี V ธนาคารได้ มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพื4อประเมินผลกระทบที4ธนาคารจะได้ รับหากเกิด
เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกตํ4า ในกรณีที4เป็ นไปได้ และกรณีรุนแรง
ทุกๆปี ธนาคารจะกําหนดและทบทวน Risk Appetite หรื อระดับความเสี4ยงของพอร์ ตโฟลิโอที4ยอมรับได้ ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจที4มีการคาดการณ์วา่ จะเป็ นในปี นันๆ
V เพื4อเป็ นแนวทางให้ การขยายธุรกิจดําเนินไปภายใต้ ระดับความเสี4ยงที4
ธนาคารสามารถบริ หารจัดการได้ โดยได้ มีการติดตามควบคุมเป็ นประจํ าทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, BRC และ
คณะกรรมการธนาคาร
ความเสียงด้ านตลาด
ความเสีย4 งด้ านตลาดหมายถึงความเปลีย4 นแปลงหรื อความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรื อเงินลงทุนเพื4อค้ า ดังนันV ความ
เสีย4 งด้ านตลาดเกิดขึ Vนเมื4อธนาคารมีการทําธุรกรรมทีม4 ีความเสีย4 งจากความผันผวนของปั จจัยด้ านตลาด อันได้ แก่ อัตรา
ดอกเบี Vย อัตราแลกเปลีย4 นเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึง4 อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อรายได้ และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารใช้ นโยบายบริ หารความเสีย4 งด้ านตลาดเพื4อให้
มัน4 ใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที4
ควบคุมดูแลความเสีย4 งด้ านตลาด ที4เป็ นอิสระจากหน่วยงานที4ก่อให้ เกิดความเสีย4 ง อีกทังธนาคารยั
V
งมีการประเมินและ
กําหนดเงินทุนสํารองเพื4อรองรับความเสีย4 งด้ านตลาด ซึง4 เป็ นไปตามเกณฑ์ที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
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ความเสียงด้ านตลาดประกอบด้ วย
+.

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย&
ความเสีย4 งอัตราดอกเบี Vยของธุรกรรมในบัญชีเพื4อการค้ าจะอยูใ่ นการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย4 ง (RMC) ตามกรอบนโยบายที4คณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคายุติธรรมของธุรกรรมใน
บัญชีเพื4อการค้ าทุกวันเพื4อติดตามกําไรและขาดทุนเมื4อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเสีย4 งทําหน้ าที4
จัดทํารายงานสถานะความเสีย4 งรายวัน มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV}~) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk
(VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื4อควบคุมความเสีย4 งจากการเปลีย4 นแปลงอัตราดอกเบี Vยที4อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินทุนของธนาคาร
,.

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ในการบริ หารความเสีย4 งจากการเปลีย4 นแปลงของอัตราแลกเปลีย4 นและการรักษาระดับความเสีย4 งตามที4นโยบาย
ของธนาคารกําหนดนันV ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนทีเ4 ป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้ สนิ เชื4อ หรื อใช้ ตราสาร
อนุพนั ธ์ในการป้องกันความเสีย4 งจากอัตราแลกเปลีย4 น นอกจากนี V ธนาคารยังได้ กําหนดเพดานความเสีย4 งทีเ4 หมาะสม แยก
ตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสีย4 งต่างๆ 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) อย่างสมํา4 เสมอ
-.

ความเสียงด้ านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื4อค้ านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อ
ของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญที4ได้ รับมาจากการปรับโครงสร้ างหนี Vที4มีปัญหา และในบางกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที4พิจารณาแล้ วว่าเป็ นอสังหาริ มทรั พย์ที4มีศกั ยภาพและมีการบริ หารจัดการที4ดี สําหรั บตราสาร
อนุพนั ธ์ที4เกี4ยวข้ องกับสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสี4ยงด้ านตลาดทังหมด
V
จึงไม่มีความเสีย4 งด้ านตลาดในบัญชีเพื4อค้ าของตราสารทุนหรื อสินค้ าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
4.

ความเสียงด้ านตลาดจากตัวแปรอ้ างอิงอืน
ธนาคารมีการการทําธุรกรรมเงินกู้ยืมที4มีอนุพนั ธ์แฝง เพื4อเป็ นทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ลูกค้ า โดยหากเป็ นตัว
แปรอ้ างอิงอื4นๆที4ไม่ใช่อตั ราดอกเบี Vยและอัตราแลกเปลีย4 น ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสีย4 งด้ านตลาดทังหมด
V
จึงไม่มี
ความเสีย4 งด้ านตลาดในบัญชีเพือ4 ค้ าสําหรับตัวแปรอ้ างอิงอื4นๆ
ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสีย4 งด้ านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย4 งที4ธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ ระยะเวลาที4
กําหนดได้ เป็ นผลสืบเนื4องจากการที4ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรื อจัดหาเงินทุนได้ ไม่ทนั เวลา
ซึง4 อาจส่งผลกระทบถึงการดําเนินงานประจําวัน และมีคา่ ความสูญเสียที4ไม่สามารถยอมรับได้
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วัตถุประสงค์ ข องการบริ หารความเสี4ยงด้ านสภาพคล่อ งของธนาคาร คือเพื4อให้ แ น่ใจว่าธนาคารจะสามารถ
ตอบสนองภาระผูกพันเงินสดในเวลาที4เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ ทงปั
ั V จจุบนั และอนาคต ด้ วยเหตุนี V การบริ หารความ
เสี4ยงด้ านสภาพคล่องคือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที4มีคณ
ุ ภาพดีและมีการกระจายพอร์ ตการลงทุนที4เหมาะสม
รวมถึงมีเงินทุนต่างๆ ภายใต้ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื4องจากทิศทางของธนาคารที4ต้องการมีเครื อข่ายที4กว้ างขึ Vนและการ
มุง่ เน้ นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากที4มีหลากหลายประเภท ประกอบด้ วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
กระแสรายวัน และเงิ น ฝากระยะยาว เพื4อให้ มีฐานเงิ นทุนขนาดใหญ่ ที4 มีเสถี ยรภาพ ธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่อ ง
บางส่วนตลอดทังปี
V เพื4อให้ การดําเนินงานของธนาคารมีความมัน4 คง สอดคล้ องกันทังในเชิ
V งกลยุทธ์ โครงสร้ าง และวิธีปฏิบตั ิ
ของธนาคารฯ
ปั จจัยความเสีย4 งด้ านสภาพคล่องที4สาํ คัญของธนาคาร ได้ แก่ โครงสร้ างของแหล่งเงินทุนและการใช้ ไปของเงินทุน
ของธนาคาร การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ เพื4อเพิ4มฐานเงินฝากที4มีต้นทุนตํ4าในสภาวะที4อตั ราดอกเบี Vยอยู่ในระดับตํ4า
และเพื4อรองรับหลักเกณฑ์การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื4อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที4มีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ซึ4งจะเน้ นการขยายเงิ นฝากกระแสรายวันและเงินฝากสะสมทรัพย์ที4ลูกค้ าใช้ เป็ นบัญชีหลัก
(Transactional Account) และหลักเกณฑ์การดํารงแหล่งที4มาของเงินให้ สอดคล้ องกับการใช้ ไปของเงิน (Net Stable
Funding Ratio: NSFR) ซึ4งเน้ นการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ สอดคล้ องกับการลงทุน การปล่อย
สินเชื4อ และการก่อภาระผูกพัน ในระยะ 1 ปี ข้ างหน้ า นอกจากนี V การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศสําคัญทัว4 โลก อาจทําให้ เกิดความผันผวนของการเคลื4อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ4มขึ Vน
ส่งผลให้ ตลาดการเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุน
การควบคุมและบริ หารความเสี4ยงด้ านสภาพคล่อง ธนาคารได้ มอบหมายความรับผิดชอบให้ แก่คณะกรรมการ
บริ หารสินทรัพย์และหนี Vสิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ4งจะประชุมอย่างน้ อยเดือนละครังV
เพื4อหารื อเกี4ยวกับความเสี4ยงด้ านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็ นผู้รับผิดชอบใน
การจัดการและการกํากับดูแลสภาพคล่องโดยรวม และให้ ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะต่อนโยบายการบริ หารความเสี4ยงด้ าน
สภาพคล่อง ก่อนที4จะขอความเห็นชอบจากที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ALCO ยังรับผิดชอบในการอนุมตั ิเพดานความ
เสี4ยงและระดับความเสี4ยงด้ านสภาพคล่องที4ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริ หารความเสี4ยงด้ านสินทรัพย์และหนี Vสิน (Asset
and Liability Management: ALM) เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและทํางานใกล้ ชิดกับหน่วยงานบริ หารเงิน ในการเฝ้ า
ระวังเกี4ยวกับสภาวะตลาด ในขณะที4สายงานธุรกิจต่างๆของธนาคารรับผิดชอบในการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจที4แข็งแกร่ งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื4นๆ หน่วยงานบริ หารเงินทําหน้ าที4เป็ นผู้บริ หารเงินทุนโดยรวม ตามความ
จําเป็ นหรื อเมื4อมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริ หารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุม เพื4อตอบสนองความต้ องการในการ
ดําเนินงานประจําวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมํ4าเสมอ จากการครบกําหนดเวลาของสินทรัพย์
หนี Vสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนั ธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเป็ น
ประจํา สําหรับการบริ หารความเสี4ยงด้ านสภาพคล่องของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็ นลักษณะการ
บริ หารแบบกระจายอํานาจ (Decentralise) ทังนี
V V ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมตั ิวงเงินเพื4อสนับสนุนสภาพคล่องแก่บริ ษัท
เหล่านันตามวงเงิ
V
นที4ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
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ความเสี4ยงด้ านสภาพคล่องที4บริ หารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้ เพดานความเสี4ยงและระดับความเสี4ยงด้ านสภาพ
คล่องที4ยอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื4อแจ้ งเตือนผู้บริ หารถึงสภาวะและแรงกดดันด้ านสภาพคล่อง
ที4เกิดขึ Vน นโยบายการบริ หารความเสี4ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทังสมมติ
V
ฐานและเพดานความเสี4ยงจะมีการ
ทบทวนเป็ นประจําทุกปี หรื อเมื4อมีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญตามการเปลี4ยนแปลงของกฎระเบียบ ตลอดจนความ
ต้ องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเสี4ยงด้ านสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็ นประจําทุกวัน เพื4อให้ มีการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ภายในและกฎระเบียบทางการเกี4ยวกับความเสีย4 งด้ านสภาพคล่อง
ธนาคารมีการจัดทําแผนฉุกเฉินด้ านสภาพคล่องเพื4อแจ้ งเตือนและให้ มีการจัดการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในช่วง
วิกฤตสภาพคล่องและภายใต้ สภาวะตลาดที4ไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้ วยสององค์ประกอบสําคัญ คือ ระบบ
เตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้บริ หารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis
Management: FCM) โดย EWS ได้ รับการออกแบบมาเพื4อแจ้ งเตือนผู้บริ หารของธนาคารในสถานการณ์ที4สภาพคล่องอาจ
มีความเสีย4 ง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปั ญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้ องการเงินทุนและ
กลยุทธ์ ในอนาคตหากเกิ ดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้ วยชุดตัวชี วV ดั (ตรวจสอบกับเกณฑ์ ที4กําหนดไว้
ล่วงหน้ า)ที4นา่ เชื4อถือ สามารถส่งสัญญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมัน4 คงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤต
สภาพคล่องโดยรวมของธนาคารจะดําเนินการทุกครึ4งปี โดยระบุและวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ ฝ่ายจัดการสามารถ
ดํา เนิ น การป้ องกัน ล่ว งหน้ า ได้ มี ก ารจัด ทํ า สถานการณ์ จํ า ลองสภาวะวิ ก ฤต ‚ แบบคื อ วิ กฤตเฉพาะธนาคาร (Bank
Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤติ (Combined Crisis: CC)
สมมติฐานที4ใช้ ได้ แก่ อัตราการไหลออกของเงินฝาก อัตราเบิกใช้ เงินกู้ และส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ4งจัดทํา
เป็ นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที4ผ่านมาได้ ชี Vให้ เห็นว่า
ธนาคารมีสภาพคล่องเพียงพอที4จะตอบสนองความต้ องการสภาพคล่องภายใต้ เงื4อนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตต่างๆ
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย& ในบัญชีเพือการธนาคาร
ความเสีย4 งด้ านอัตราดอกเบี Vยในบัญชีเพื4อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึง
ความเสี4ยงที4เกิดจากการที4สินทรัพย์ หนี Vสิน และรายการนอกงบดุลที4อยู่ในบัญชีเพื4อการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับ
ดอกเบี Vยหรื อการครบกําหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อเมื4ออัตราดอกเบี Vยอ้ างอิงของสินทรัพย์และหนี Vสินมีการเปลี4ยนแปลงโดย
ไม่สอดคล้ องกัน ซึง4 มีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี Vยสุทธิและ/หรื อมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ปั จจัยหลักสําหรับความเสี4ยงด้ านอัตราดอกเบี Vย ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้ อ และการดําเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญทัว4 โลก ซึง4 อาจส่งผลต่อทิศทางและระดับ
ของอัตราดอกเบี Vยโดยตรง หรื อส่งผลต่อการเคลื4อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้ อมมายังอัตราดอกเบี Vย
นอกจากนันV การแข่งขันเพื4อเพิ4มหรื อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้ านเงินฝากและสินเชื4อ มีผลให้ สว่ น
ต่างดอกเบี Vยแคบลงด้ วย
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ธนาคารบริ หารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี Vยผ่านนโยบายที4มีการกําหนดขึ Vนโดย ALCO ทังนี
V V IRRBB ที4
ดําเนินการโดยธนาคารจะเป็ นไปตามระดับความเสี4ยงที4ยอมรับได้ ซึ4งได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร ALCO เป็ น
คณะกรรมการที4ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยรายงานต่อ BRC และด้ วยการสนับสนุนจากหน่วยงาน
บริ หารความเสีย4 งด้ านสินทรัพย์และหนี Vสิน (ALM) ภายใต้ งานบริ หารความเสีย4 ง และหน่วยงานบริ หารเงินกองทุนและงบดุล
ภายใต้ งานการเงิน ทังนี
V V ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดุล การบริ หารธุรกิจ และกลยุทธ์ การป้องกัน
ความเสี4ยง เพื4อสร้ างความมัน4 ใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเสี4ยงที4ยอมรับได้ โดยมีบริ หารเงินรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการ IRRBB รายวัน และปิ ดฐานะในบัญชีเพื4อการธนาคาร (gapping) รวมทังดํ
V าเนินการตามกลยุทธ์ การป้องกันความ
เสีย4 ง
IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ4งใช้ วดั ผลกระทบระยะยาว
ของการเคลื4อนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบี Vยที4ครอบคลุมสินทรัพย์และหนี Vสินทังหมดของธนาคาร
V
โดยกําหนดและ
ประเมินความเสีย4 งจากอัตราดอกเบี Vยเป็ นค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ และ
เงินทุนที4คาดว่าจะเกิดขึ Vนในอนาคต) เนื4องจากมูลค่าพอร์ ตสินทรัพย์และหนี Vสินจะเพิ4มขึ Vนและลดลงตามการเปลี4ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี Vย EVE จะช่วยให้ ธนาคารสามารถประเมินของความเสีย4 งและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้ นสถานะของบัญชี
เพื4อการธนาคารในปั จจุบนั ซึ4งจะคํานวณโดยใช้ Re-pricing Gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบที4เกิดจากการเคลื4อนไหวของ
อัตราดอกเบี Vยของสินทรัพย์และหนี Vสินในช่วงเวลาต่างๆกัน นอกจากนี V ธนาคารยังประเมินผลกระทบจากความเสี4ยงอัตรา
ดอกเบี Vยที4ก่อให้ เกิดการสูญเสียรายได้ จากการที4อตั ราดอกเบี Vยมีการเปลีย4 นแปลงทังในภาวะปกติ
V
และภาวะวิกฤตด้ วย
การกําหนดเพดานความเสี4ยง (MATs) เป็ นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเสี4ยงที4เกิดขึ Vนจาก
ผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี Vยสุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวไปยัง ALCO, BRC และ
คณะกรรมการธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน
ธนาคารบริ หารความเสีย4 งจากอัตราดอกเบี Vย โดยการปรับโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี Vสินให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ ม
อัตราดอกเบี Vยที4คาดการณ์ โดยคํานึงถึงการเปลี4ยนแปลง NII กับ EVE ทังนี
V V ผลของการทดสอบในภาวะวิกฤตจะใช้ ในการ
กําหนดกลยุทธ์ งบดุลที4เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เพื4อให้ บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจที4ระดับความ
เสีย4 งที4ยอมรับได้
ความเสียงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการ หมายถึงความเสี4ยงที4จะเกิดความเสียหายทังทางตรงและทางอ้
V
อมอันเนื4องมาจาก
กระบวนการควบคุมที4ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี4ยวข้ องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรื อเหตุการณ์
ภายนอก อีกทังยั
V งประกอบด้ วยปั จจัยความเสี4ยงที4เกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที4ดีหรื อการขาดธรรมาภิบาลใน
องค์กร ปั จจัยเหล่านี Vสามารถส่งผลกระทบในด้ านลบต่อผลประกอบการด้ านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
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เพื4 อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี4ย งด้ า นปฏิ บัติ ก ารมี ป ระสิท ธิ ผ ล ธนาคารจึ ง ได้ จัด ให้ มี น โยบายและแนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน เพื4อให้ ธนาคารมีการบริ หารจัดการความเสี4ยงที4เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความ
โปร่ งใส และสอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล ทังนี
V V คณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง (Risk Management Committee:
RMC) มีอํานาจหน้ าที4กําหนดและนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC)
ตามอํานาจที4ได้ รับมอบหมาย เพื4ออนุมตั ินโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานในการบริ หารความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการที4เป็ นไป
ตามหลักปฏิบตั ิสากล นอกจากนี V ธนาคารยังได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
V
หารความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk
Committee: ORC) เพื4อหารื อ พิจารณากลัน4 กรอง ประเมิน และให้ คําแนะนําในประเด็นต่างๆที4เกี4ยวข้ องกับความเสี4ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ รวมถึงเหตุการณ์ทจุ ริ ตที4อาจเกิดขึ Vน โดยมีปัจจัยสําคัญที4ทําให้ เกิดความเสี4ยง ได้ แก่ ด้ านบุคลากร กระบวนการ
ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
หลักการในการปฏิบตั ิงานความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการความเสีย4 งด้ านปฏิบตั ิการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทังในด้
V านธุรกิจ ด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และระบบสนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน โดยได้ รับความร่วมมือจากผู้บริ หารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบตั ิงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกํากับดูแลทังภายในและภายนอก
V
กฎระเบียบข้ อบังคับของทางการ ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ทังนี
V V เพื4อให้
มัน4 ใจว่าหน่วยงานต่างๆได้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และการบริ หารความเสี4ยงภายในหน่วยงานของ
ตน โดยมีการแต่งตังผู
V ้ ประสานงานด้ านกํากับการปฏิบตั ิงานและบริ หารความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Risk and Control
Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื4อติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีย4 งด้ านปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
V
บริ หารความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการจะทําหน้ าที4พฒ
ั นาเครื4 องมือ ระบบ และกระบวนการให้ สามารถ ระบุ ประเมิน
ควบคุม รายงานและติดตามความเสีย4 งด้ านปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับนโยบายความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารและ
เป็ นมาตรฐานสากล
ทังนี
V V หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริ ษัทย่อยในเครื อของธนาคาร จะต้ องมีการบริ หารจัดการความเสี4ยง
ด้ านปฏิบตั ิการโดยใช้ เครื4 องมือหรื อกระบวนการต่อไปนี V
+.

การประเมินความเสียงด้ วยตนเอง (Risk Control Self-assessment)
ทุกหน่วยงานจะต้ องประเมินความเสีย4 งและควบคุมความเสีย4 งด้ วยตนเองและรายงานผลต่องานบริ หารความเสีย4 ง
รายงานเหล่านี Vจะใช้ เพื4อประเมินและวิเคราะห์ความเสี4ยงที4เกิดขึ Vนโดยรวมและใช้ เป็ นข้ อมูลในการกําหนดแผนดําเนินการ
แก้ ไขและติดตาม นอกจากนี V ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพื4อพิจารณาว่าโครงสร้ างและกระบวนการทํางาน
ของหน่วยงานเหล่านันมี
V ความเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานรวมทังแก้
V ไขปั ญหาที4เกิดขึ Vน
ได้ ทนั เวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้ าที4สาํ หรับผู้ปฏิบตั ิงานทัว4 ทังองค์
V กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง4 รวมถึงการ
กําหนดขอบเขตหน้ าที4ความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมตั ิที4ชดั เจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ รวมทังมี
V การ
ดูแลเรื4 องความปลอดภัยของข้ อมูล ซึง4 ทําให้ มีความมัน4 ใจได้ วา่ ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื4องและสอดคล้ อง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นที4ยอมรับตามมาตรฐานสากล
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,.

การรายงานข้ อมูลความเสียหายด้ านปฏิบตั กิ าร ( Loss Event Data Reports)
ธนาคารกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานมีหน้ าที4รายงานข้ อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที4ธนาคารกําหนด รายงานข้ อมูล
ความเสียหายนี Vจะช่วยให้ หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมินและบริ หารความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการของตน และ
ป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี Vขึ Vนอีกในอนาคต ข้ อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าว
จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื4อพัฒนาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร
-.

ดัชนีชีว& ัดความเสียงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ธนาคารได้ นํา KRIs มาใช้ เป็ นเครื4 องมือในการบริ หารจัดการความเสีย4 งด้ านปฏิบตั ิการให้ เหมาะสมกับองค์กร ทังนี
V V
สัญญาณเตือนล่วงหน้ าที4หน่วยงานได้ รับซึ4งเป็ นผลจากการจัดทํา KRIs จะทําให้ ฝ่ายบริ หารของหน่วยงานสามารถบริ หาร
จัดการและติดตามผลการบริ หารจัดการความเสี4ยงที4อาจเกิดขึนV ได้ อย่างต่อเนื4อง ทังV นี V เพื4อป้องกันและหลีกเลี4ยงความ
สูญเสียหรื อความเสียหายของหน่วยงานที4อาจเกิดขึ Vนจากความเสีย4 งด้ านปฏิบตั ิการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.

การบริหารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุมถือเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของธนาคาร ซึ4งการออกแบบ
วิธีการควบคุมที4ไม่ดีเพียงพอ หรื อไม่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุที4อาจทําให้ ความเสี4ยงที4คงอยู่เกินความเสี4ยงที4
กําหนดของธนาคาร ในการบริ หารจัดการข้ อบกพร่ องเหล่านี V ธนาคารได้ พฒ
ั นาแนวทางปฏิบตั ิงานบริ หารจัดการประเด็น
ข้ อบกพร่ องในการควบคุมขึ Vนเพื4อเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยแนวทางปฏิบตั ิงานจัดทําขึ Vนเพื4อให้
ธนาคารแน่ใจว่าประเด็นข้ อบกพร่องต่างๆได้ มีการระบุและจําแนกอย่างต่อเนื4อง รวมถึงมีการกํากับดูแลให้ แน่ใจว่าประเด็น
ปั ญหาได้ รับการแก้ ไขหรื อได้ มีการรายงานต่อผู้บริ หารของธนาคารเพื4อทราบอย่างเหมาะสม
5. กระบวนการอนุมตั กิ ารออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้ กําหนดกระบวนการ
พิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ที4เข้ มงวดโดยให้ ระบุและประเมินความเสีย4 งที4ครอบคลุมความเสีย4 งด้ านต่างๆ ที4เกี4ยวข้ อง เช่น
ความเสีย4 งด้ านเครดิต ความเสีย4 งด้ านตลาด ความเสีย4 งด้ านปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น รวมถึงกําหนดให้ มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้ านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจที4เกี4ยวข้ อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภัณฑ์
ออกสูต่ ลาด
6.

กระบวนการรับเรืองร้ องเรียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสี4ยงด้ านชื4อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้ า จึงกําหนดให้ มี
หน่วยงานและวิธีปฏิบตั ิในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า โดยจัดตังหน่
V วยงานเพื4อเป็ นช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนที4มีถึง
ธนาคาร ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า หรื อ Customer Experience Management (CX) โดยทํางาน
ร่วมกับศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ (CIMB Thai Care Centre) และหน่วยงานอื4นๆ เพื4อรับและดําเนินการเกี4ยวกับเรื4 อง
ร้ องเรี ยนต่างๆ ของลูกค้ าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น การร้ องเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) ตลอดจน
สาขาต่างๆของธนาคาร โดยหน่วยงานบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า เป็ นหน่วยงานกลางอิสระในการบริ หารจัดการเรื4 อง
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ร้ องเรี ยนของลูก ค้ า เพื4 อ ให้ มั4น ใจว่าเรื4 อ งร้ องเรี ย นต่า งๆได้ รั บ การแก้ ไ ขจากหน่วยงานผู้เ ชี4 ย วชาญเฉพาะเรื4 องอย่า งมี
ประสิทธิผล เป็ นธรรม และทันเหตุการณ์
นอกจากนี V หน่วยงานบริ หารงานประสบการณ์ ลกู ค้ ายังรับผิดชอบในการรวบรวมเรื4 องร้ องเรี ยนทังหมดและแนว
V
ทางแก้ ไขนําเสนอต่อที4ประชุมคณะทํางานร่วมพิจารณาพัฒนาคุณภาพประสบการณ์ลกู ค้ าเพื4อให้ รับทราบและพิจารณาหา
แนวทางแก้ ไข เพื4อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าและพัฒนาประสบการณ์การใช้ บริ การจากธนาคาร รวมถึงเพื4อหาแนวทาง
ป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดขึ Vนอีก ทังนี
V V หน่วยงานบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ าจะสรุ ปแนวโน้ มเรื4 องร้ องเรี ยนและผลการแก้ ไข
นําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
7.

แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนือง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกําหนดให้ มีการพัฒนาและบริ หารจัดการความต่อเนื4องทางธุรกิจ โดยทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร
รวมถึงบริ ษัทในเครื อต้ องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและจัดทําแผนความต่อเนื4องทางธุรกิ จตามผลของการวิเคราะห์
ตลอดจนให้ มีการทดสอบแผนโดยอ้ างอิงขันตอนที
V
4ระบุไว้ ในแผนความต่อเนื4องทางธุรกิจอย่างน้ อยปี ละ ~ ครังV เพื4อให้ แน่ใจ
ว่าเมื4อเกิดเหตุการณ์ วิกฤตใดๆกระทัง4 ส่งผลชะงักงันต่อธุรกรรมงานที4สําคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกรรมที4
สําคัญนันกลั
V บคืนมาและให้ บริ การอย่างต่อเนื4องภายในเวลาที4ได้ กําหนดไว้ ทังนี
V V เพื4อเป็ นการรักษาชื4อเสียงและความเชื4อมัน4
ของลูกค้ าต่อธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
8.

การตรวจสอบภายในและการกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานเป็ นหน่วยงานอิสระที4ช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการทําหน้ าที4ตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทํ า หน้ าที4 ต รวจสอบการบริ ห ารจัด การและการปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริ หารความเสีย4 งและการควบคุมภายในที4ดี ส่วนหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน
ทําหน้ าที4ติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆที4เกี4ยวข้ อง
กับธุรกิจของธนาคาร
ความเสียงทีเกียวข้ องกับการลงทุนในต่ างประเทศ
ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที4มาจากการควบรวมกิจการ ซึง4 เป็ นจํานวนที4ไม่มีนยั สําคัญ อีกทังV
ธนาคารไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเพิ4มขึ Vนแต่อย่างใด
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4.

ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลักทีบริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ

(1)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วัน ที4 31 ธัน วาคม 2561 กลุ่ม ธนาคารมี ที4 ดิ น จํ า นวน 2,086 ล้ า นบาท อาคารจํ า นวน 2,965 ล้ า นบาท
อุปกรณ์จํานวน 2,605 ล้ านบาท และสินทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 8 ล้ านบาท เมื4อหักค่าเสื4อมราคาสะสมและค่าเผื4อด้ อย
ค่าจํานวน 4,128 ล้ านบาท กลุม่ ธนาคารมีที4ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิตามบัญชีจํานวน 3,536 ล้ านบาท ที4ดิน อาคาร
และห้ องชุดดังกล่าวใช้ เป็ นที4ทําการของสํานักงานใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และที4ทําการของบริ ษัทย่อย
(1)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาว

ณ วันที4 ST ธันวาคม UVWT และ UVWX กลุม่ ธนาคารได้ ทําสัญญาเช่าที4ดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามี
อายุตงแต่
ั [ W เดือนขึน[ ไป ทัง[ นีก[ ลุ่มธนาคารจะต้ องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที4ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี [
จ่ ายภายใน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

ไม่เกิน 3 ปี
3 – 5 ปี
5 - 10 ปี

261
25
3
289

รวม

(2)

326
10
4
340

197
4
3
204

ภาระผูกพันอืน

ณ วันที4 ST ธันวาคม พ.ศ. UVWT และ พ.ศ. UVWX กลุ่มธนาคารมีภาระผูกพัน เนื4องจากกลุ่มธนาคารได้ เข้ าทําสัญญา
ติดตังและพั
[
ฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กับบริ ษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที4ทางกลุ่มธนาคารจะต้ องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญา
ดังกล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงินได้ ดงั ต่อไปนี [
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

สกุลเงิน
บาท
ริ งกิตมาเลเซีย
เหรี ยญสหรัฐ
เหรี ยญสิงคโปร์

146
128
153
427

รวม

4.2

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ล้ านบาท
ล้ านบาท

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและนโยบายการบริหารงาน

บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัทที4ธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เพื4อให้ ได้ มาซึง4 ประโยชน์จากการดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัทนัน[ โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ
VX ของทุนที4ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทนัน[
บริ ษัทร่ วม หมายถึง บริ ษัทที4ธนาคารมีอํานาจในการมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเกี4ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน โดยธนาคารลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนที4ออกและเรี ยกชําระแล้ วของ
บริ ษัทนัน[
บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิ น หมายถึง บริ ษัทที4ประกอบธุรกิ จทางการเงินและ/หรื อธุรกิ จสนับสนุนตามที4
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการ โดยได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
[ ่มธุรกิจทาง
การเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารยึดหลักนโยบายเกี4ยวกับการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารจะไม่ลงทุนในบริ ษัทใดเกินร้ อยละ 10 ของหุ้นที4จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
[
ษัทนัน[ ยกเว้ นได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีดงั ต่อไปนี [
1. การลงทุนในบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ4งธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการและได้ รับอนุญาต
จัดตังกลุ
[ ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ4งแบ่งเป็ นบริ ษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริ ษัทที4
ประกอบธุรกิจสนับสนุน โดยจะเป็ นบริ ษัทซึ4งจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการให้ บริ การกับธนาคารและบริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็ นหลัก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ทังนี
[ [ ธนาคารได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
[ ม่ ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื4อวันที4 10 มีนาคม
2552 โดย ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้ วยบริ ษัทดังต่อไปนี [
1.1 บริ ษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้ แก่
(1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(2) บริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
(3) บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
1.2 บริ ษัทที4ประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้ แก่
(1) บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
2. การลงทุนในบริ ษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทุนในบริ ษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินเกินร้ อย
ละ 10 ของหุ้นที4จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
[
ษัทนันได้
[ เฉพาะในบริ ษัทดังต่อไปนี [
2.1 บริ ษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงินที4ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ ทังนี
[ [ เฉพาะในกรณีที4ได้ รับ
อนุญาตให้ ถือหุ้นอยูก่ ่อนแล้ ว
2.2 บริ ษัทที4ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื4อประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม เช่น บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ บริ ษัทเนชัน4 แนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ บริ ษัท S.W.I.F.T และบริ ษัทไทยเรทติ [งแอนอิน
ฟอร์ เมชัน4 เซอร์ วิส เป็ นต้ น
2.3 บริ ษัทที4ได้ มาจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี [ การชําระหนี [ การบังคับชําระหนี [ หรื อการประกันการให้
สินเชื4อ ที4ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.4 บริ ษัทซึง4 เดิมได้ รับอนุญาตจาก ธปท.ไว้ แล้ วและอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
2.5 บริ ษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุนที4ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ หรื อบริ ษัท
ที4ประกอบธุรกิจอื4น ทังนี
[ [เฉพาะในกรณีที4เป็ นการลงทุนผ่านบริ ษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงินที4มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็ น
การเฉพาะ (regulated entity) ที4ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที4หน่วยงานกํากับดูแล
ดังกล่าวอนุญาตให้ สามารถลงทุนได้
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5.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที4 9: ธันวาคม ;<=: ธนาคารไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอืน4 ใดที4อาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์
ของธนาคาร ด้ วยเหตุคา่ เรี ยกร้ องมีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ < ของส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคาร
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6.

ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน

6.1

ข้ อมูลทัวไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ชื4อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที4ตงสํ
ั M านักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์บริ การลูกค้ า
Care Center
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:

งานเลขานุการบริ ษัท

:

เว็บไซต์

:

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
0107537002338 (เดิมเลขที4 บมจ. 480)
ธนาคารพาณิชย์
อาคารหลังสวน เลขที4 QQ 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 02-626-7738
อีเมล์ ir@cimbthai.com
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
อีเมล์ cs@cimbthai.com
http://www.cimbthai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที4อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
SET Contact Center
เว็บไซต์
อีเมล์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที4 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
ที4อยู่

: บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
: 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี Mทาวเวอร์ ชันM 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 0-2344-1000 และ 0-2286-9999
: 0-2286-5050
: - นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที4 deef
- นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที4 7352
- นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที4 4298

:

บุคคล/แหล่ งอ้ างอิง

โทรศัพท์
โทรสาร
โดย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นิติบุคคลทีธนาคารถือหุ้นตัง4 แต่ ร้อยละ 10 ขึน4 ไปของจํานวนหุ้นทัง4 หมดทีออกจําหน่ าย (ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
จํานวนหุ้น
ชนิดของ
จํานวนหุ้น
บริษัท / สถานทีตัง4
ประเภทธุรกิจ
ทัง4 หมดที
หุ้น
ทีถือ
ออกจําหน่ าย
1. บริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
ลีสซิ4ง
หุ้นสามัญ 550,000,000 549,999,994
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชันM 25, 32 ถ. สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2673-9111, 0-2684-6500
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
ติดตามทวงหนี M หุ้นสามัญ
385,000
384,993
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชันM 21 ถ.
และเรี ยกเก็บ
พญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หนี M
10400 โทรศัพท์ 0-2626-7070
3. บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
ลีสซิ4ง
หุ้นสามัญ 60,000,000 59,999,998
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชันM 34 ถ. สาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2675-6300
4. บริ ษัท ศรี เทพไทยพลาสเคม จํากัด (ล้ มละลาย)
ผลิตภัณฑ์
หุ้นสามัญ
83,332
31,410
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
พลาสติก
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2398-0027
5. บริ ษัท เอ็มโฮมเอสพีว3ี จํากัด (ชําระบัญชี)
บริ ษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ
10,000
1,282
1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์ ววิ เอ็กเซ็กคิวทีฟเพลส
ชันM 1 ถ. เจริ ญนคร แขวงบางลําพู เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
6. บริ ษัท ตวันนาโฮเต็ล จํากัด
โรงแรม
หุ้นสามัญ
33,909
3,390
80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสีพ4 ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2236-0361
7. บริ ษัท ซันวาอินเตอร์ ฟ้ ดู จํากัด
ผลิตอาหารกึง4
หุ้นสามัญ 10,000,000
1,000,000
2219-2223 ถ. เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
สําเร็ จรูป
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
8. บริ ษัท สามชัย จํากัด (มหาชน)
จําหน่าย
หุ้นสามัญ 40,000,000
4,000,000
522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสน เครื4 องใช้ ไฟฟ้ า
นอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
9. บริ ษัท พี.ซี. พัฒนาทรัพย์ จํากัด (เลิกกิจการ)
การพาณิชย์
หุ้นสามัญ
10,000
9,993
1600 ถ. เพชรบุรีตดั ใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ
ส่วนที4 1 หน้ า 43
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บริษัท / สถานทีตัง4
10. บริ ษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเม้ นท์ เซอร์ วิส
เซส จํากัด (ล้ มละลาย)
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2689-2626
11. บริ ษัท โกลเบิลลิสซิ4ง จํากัด (พิทกั ษ์ ทรัพย์)
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชันM 8 ถ. เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2652-0730
12. บริ ษัท ที.พี.เอฟ. ลิสซิ4ง จํากัด (ล้ มละลาย)
82 อาคารแสงทองธานี ชัน25
M ถ. สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
13. บริ ษัท ยูทีเอ็มแอดไวเซอรรี แอนด์แคปปิ ตอลแมเน็จ
เม็นท์ จํากัด (บริษัทร้ าง)
44 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
14. บริ ษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (บริ ษัทร้ าง)
149 อาคารโมเดอร์ นโฮมทาวเวอร์ ถ. นนทรี แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
15. บริ ษัท ไทย–อัลตราออโตพาร์ ท จํากัด (ล้ มละลาย)
59 หมู่ 4 ถ .ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้ านค่าย
จ. ระยอง
16. บริ ษัท แอ็ดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ4 ง ลิสซิ4ง จํากัด
(ล้ มละลาย)
246 อาคารไทม์สแควร์ ชันM 11 ถ .สุขมุ วิท 12-14 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
17. บริ ษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จํากัด
(ล้ มละลาย)
133/2 สุขมุ วิท 21 ถ. สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
18. บริ ษัท โมเดอร์ น แอพไพรซัล จํากัด (บริ ษัทร้ าง)
3726/162-163 ชันM 3 ถ. พระรามที4 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนหุ้น
ทัง4 หมดที
ออกจําหน่ าย
หุ้นสามัญ
2,000

ชนิดของ
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ให้ เช่า
สํานักงาน
อุปกรณ์และ
เฟอร์ นิเจอร์

จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ทีถือ
340 17.00

ลีสซิ4ง

หุ้นสามัญ

2,000,000

200,000 10.00

ลีสซิ4ง

หุ้นสามัญ

6,000,000

600,000 10.00

ที4ปรึกษา

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

ลีสซิ4ง

หุ้นสามัญ

20,000,000

2,000,000 10.00

การเงิน

หุ้นสามัญ

240,000

40,000 16.67

ผู้ประเมินราคา หุ้นสามัญ
อสังหาริ มทรัพย์

20,000

2,000 10.00
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6.2

ข้ อมูลสําคัญอืน

6.2.1

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 25=> และแนวโน้ มปี 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

สรุ ปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561
นับเป็ นอีกหนึ4งปี ที4นกั เศรษฐศาสตร์ คาดการณ์ตวั เลขการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ยาก ไม่ใช่เพียงว่าเรามีปัจจัย
เสี4ยงทังจากภายในและภายนอกมากขึ
M
Mน แต่เพราะเรากํ าลังขาดเครื4 องยนต์หลักในการขับเคลื4อนเศรษฐกิจ ซึ4งเปรี ยบ
เหมือนพระเอกที4เราพอจะคาดหวังให้ เศรษฐกิจไทยเร่ งแรง เพราะเมื4อพิจารณาแรงส่งของเครื4 องยนต์แต่ละตัว คือ C I G
และ X-M เราจะพบปั จจัยเสีย4 งที4กดดันการเติบโตของแต่ละด้ าน
เริมจากเครืองยนต์ แรกคือ การบริโภคภาคเอกชน C ที4เติบโตได้ โดดเด่นในปี 2561 โดยที4ผ่านมาเติบโตราว
ร้ อยละ 5 และเรามัก ไม่พ บว่า การบริ โ ภคภาคเอกชนเติบ โตเร็ ว กว่า GDP โดยรวม แม้ จ ะพอหวัง ได้ บ้ า ง แต่เ มื4 อ ดู
องค์ประกอบของการบริ โภคด้ านใน กลับเห็นว่าน่าจะเกิดจากปั จจัยชัว4 คราว นัน4 คือการซื Mอรถยนต์ ซึ4งสัดส่วนการบริ โภค
รถยนต์อยูท่ ี4ราวร้ อยละ 5 และเติบโตเกือบร้ อยละ 20 จากปี ก่อน อาจเป็ นเพราะถึงรอบการเปลีย4 นรถหลังสิ Mนสุดนโยบายรถ
คันแรกเมื4อราว 5 ปี ก่อน หรื อเพราะกําลังซื Mอของคนระดับกลาง-บนยังดี แต่ต้องเข้ าใจว่าเราไม่ได้ เปลีย4 นรถกันทุกปี สุดท้ าย
การเติบโตของยอดการขายรถก็จะลดลง คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในไตรมาสแรกปี 2562 ส่วนจะหวังพึง4 การบริ โภคตัวอื4นเพื4อ
ทดแทนยอดขายรถยนต์ ที4 จ ะเติ บ โตช้ า ลงก็ ไ ม่ง่ า ยนัก เพราะที4 ผ่า นมา การบริ โ ภคกลุ่ม ที4 เ กี4 ย วข้ อ งกับ ชี วิ ต คนไทย
ระดับกลาง-ล่าง ล้ วนขยายตัวน้ อยหรื อติดลบ เช่น อาหาร เครื4 องดื4ม และ เสื Mอผ้ า ส่วนที4พอหวังได้ เป็ นกลุม่ ที4เกี4ยวข้ องกับ
การท่องเที4ยว เช่น ร้ านอาหาร โรงแรม และการขนส่ง แต่ด้วยจํานวนนักท่องเที4ยวที4แม้ เราคาดว่าจะฟื นM ตัวในช่วงต้ นปี
2562 แต่ก็ไม่นา่ จะเติบโตแรงเหมือนในช่วงครึ4งแรกของปี ที4ผา่ นมาก่อนเกิดเหตุการณ์เรื อล่มที4ภเู ก็ตจนนักท่องเที4ยวจีนหด
หาย
ส่ วนเครืองยนต์ ทีสองคือ การลงทุนภาคเอกชน I นันพอจะคาดหวั
M
งได้ บ้าง เพราะที4ผา่ นมาเราเห็นสัญญาณ
การลงทุนที4ชดั เจนขึ Mนกว่าในอดีต เช่น การนําเข้ าสินค้ าทุนประเภทเครื4 องจักร ซึง4 อาจเพื4อทดแทนแรงงานที4ขาดแคลน หรื อ
เพิ4มประสิทธิภาพการผลิต แต่การลงทุนภาครัฐมีความผันผวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้ างภาครัฐที4ลา่ ช้ า และอาจกระทบ
ต่อความเชื4อมัน4 ภาคเอกชนได้ ในปี 2562 หากโครงการสําคัญต้ องถูกเลือ4 นออกไป
ถัดมาคือการบริ โภคภาครั ฐ G ที4แม้ จะเติบโตในระดับตํ4าที4ราวร้ อยละ 2 แต่เริ4 มมีนโยบายเพิ4มสวัสดิการให้
ผู้สงู อายุและคนจน ดังจะเห็นได้ วา่ การโอนเงินจากรัฐสูป่ ระชาชนมีการเติบโตสูง แต่การแจกเงินช่วยค่าใช้ จ่ายเหล่านี Mเป็ น
เพียงการช่วยประคองกลุม่ คนระดับล่างไม่ให้ มีปัญหาเศรษฐกิจหนักไปกว่าเดิม โดยเฉพาะช่วงหลายปี มานี Mที4รายได้ ภาค
เกษตรหดตัว แม้ คาดว่าจะพลิกเป็ นบวกได้ ในปี 2562 แต่การกระจายตัวของรายได้ ในภาคเกษตรยังไม่ทวั4 ถึง ขณะที4ราคา
สินค้ าเกษตรส่วนใหญ่ยงั คงลดลง ดังนันM มาตรการนี Mคงไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ หากไม่สามารถเพิ4มความสามารถ
ของคนเหล่านี Mในการสร้ างรายได้ เองในระยะยาว เช่น ร่ วมกับการฝึ กอาชีพ หรื อหาตลาดสําหรับสินค้ าเกษตรเพื4อเพิ4ม
รายได้ ลดค่าใช้ จ่ายหรื อตัดตัวแทนคนกลางออกด้ วยการขายตรง
สุดท้ ายคือการส่ งออกสุทธิ X-M ที4แม้ จะเป็ นพระเอกหรื อแรงขับเคลือ4 นเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ4งแรกของปี ก่อน
แต่ก็กลับมาอ่อนแรงลงในช่วงไตรมาสที4สาม จากการส่งออกที4หดตัวในเดือนกันยายน และจากรายได้ ภาคการท่องเที4ยวที4
ชะลอตัว มองไปในปี 2562 คาดว่าการส่งออกยังคงเติบโตได้ ราวร้ อยละ 3-4 จากเศรษฐกิจโลกที4ยงั คงเติบโตได้ ต่อเนื4อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

แม้ จะชะลอไปบ้ างจากปั ญหาสงครามการค้ าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน แต่เมื4อปั ญหาต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ Mน
ก็นา่ จะช่วยสนับสนุนการค้ าโลกได้ ตอ่ เนื4อง ปั จจัยเสีย4 งอีกด้ าน คือ สต็อกสินค้ าที4สงู ในปี ที4ผ่านมาก่อนสงครามการค้ าอาจ
กดดันการนําเข้ าของประเทศคู่ค้าในปี 2562 ซึ4งจะมีผลให้ การส่งออกไทยเติบโตช้ า ในส่วนของการท่องเที4ยวนันM คาดว่า
นักท่องเที4ยวจีนจะกลับมาขยายตัวได้ ในช่วงต้ นปี 2562 โดยเห็นว่าคนจีนยังคงมีทศั นคติที4ดีต่อประเทศไทย แต่ที4หายไป
เป็ นเพราะอาจยังมีความวิตกกังวลด้ านความปลอดภัย แต่แม้ จะกลับมาเติบโตได้ ก็คงไม่เร่งแรงเหมือนในอดีต
แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2562
โดยสรุป เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวได้ ร้อยละ 4.0 และคาดว่าจะชะลอลงไปที4ร้อยละ 3.7 ในปี 2562 ซึ4งแม้
จะลดลงไปบ้ าง แต่นบั ว่ายังสูงกว่าในช่วงหลายปี ที4ผา่ นมา เพียงแต่ยงั ตํ4ากว่าศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของประเทศ
ในส่วนของค่าเงินบาทนันM เงินบาทจะกลับมาแข็งค่าเทียบดอลลาร์ สหรัฐฯได้ เล็กน้ อย ปั จจัยสําคัญคือการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดที4ยงั คงสูง และความเชื4อมัน4 ของนักลงทุนที4นา่ จะเพิ4มขึ Mนในตลาดเกิดใหม่จากความชัดเจนในการขึ Mนดอกเบี Mยของ
สหรัฐฯ ซึง4 คาดว่าจะขึ Mนน้ อยกว่าที4ตลาดคาดการณ์ไว้ อันเป็ นผลจากภาวะเงินเฟ้ อในสหรัฐฯที4ไม่น่าจะเร่ งแรง ค่าเงินบาท
ปลายปี 2562 คาดว่าจะอยูท่ ี4ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ เทียบกับปี 2561 ซึ4งอยู่ที4ระดับ 32.34 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯในช่วงปลายปี
ในส่วนของอัตราดอกเบี MยนันM คาดว่ามีโอกาสสูงที4คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรื อ กนง. จะขึ Mนดอกเบี Mยอีก 1
ครังM ซึง4 จะทําให้ อตั ราดอกเบี Mยนโยบายอยูท่ ี4ระดับร้ อยละ 2.00 ปลายปี 2562 ส่วนคําถามว่าจะเริ4 มขึ Mนเมื4อไรไม่ได้ สาํ คัญนัก
เพราะขึ Mนอยูก่ บั ว่าเสียงส่วนใหญ่ของ กนง. กังวลเรื4 องอะไร จะกังวลเรื4 องการเติบโตที4ยงั เชื4องช้ าและมีความเสีย4 ง หรื อ กนง.
จะกังวลเรื4 องเสถียรภาพตลาดเงินที4มีความเสี4ยงจากภาวะอัตราดอกเบี Mยตํ4ามานาน ทําให้ นกั ลงทุนเข้ าถือสินทรัพย์เสี4ยง
มากเกินไปและประเมินความเสีย4 งตํ4ากว่าที4ควร อีกทังทาง
M กนง. อาจเตรี ยมสะสมขีดความสามารถในการดําเนินนโยบาย
หรื อ policy space ด้ วยการขึ Mนดอกเบี Mยสะสมไว้ ใช้ ลดเพื4อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื4อถึงคราวจําเป็ น เพื4อเป็ นการส่งสัญญาณ
ดอกเบี Mยขาขึ Mนให้ ชดั ซึ4งทังสองกรณี
M
ล้วนเป็ นการขึ Mนดอกเบี Mย แต่การขึ Mนดอกเบี Mยในรอบนี Mไม่ว่าจะขึ Mนช้ าหรื อเร็ วก็ไม่น่าจะ
กระทบการฟื นM ตัวทางเศรษฐกิจของไทย เพราะเป็ นการขึ Mนแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่รวดเร็ วเหมือนในอดีต

ส่วนที4 1 หน้ า 46

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียนและทุนที4ออกและชําระแล้ วของธนาคารเป็ นดังนี E

ทุนจดทะเบียน

ทุนที4ออกและชําระแล้ ว

7.2

: 17,411,130,874.00 บาท (หนึง4 หมื4นเจ็ดพันสีร4 ้ อยสิบเอ็ดล้ านหนึง4 แสนสาม
หมื4นแปดร้ อยเจ็ดสิบสีบ4 าท) แบ่งออกเป็ น
- หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น (สามหมื4นสี4พนั แปดร้ อยยี4สิบสองล้ าน
สองแสนหกหมื4นหนึ4งพันเจ็ดร้ อยสี4สิบแปดหุ้น) มูลค่าที4ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท (ห้ าสิบสตางค์)
- หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี : 17,411,130,874.00 บาท (หนึ4งหมื4นเจ็ ดพันสี4ร้อยสิบเอ็ดล้ านหนึ4งแสนสาม
หมื4นแปดร้ อยเจ็ ดสิบสี4บาท) ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น
(สามหมื4นสีพ4 นั แปดร้ อยยี4สบิ สองล้ านสองแสนหกหมื4นหนึง4 พันเจ็ดร้ อยสีส4 บิ แปด
หุ้น) มูลค่าที4ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ผู้ถอื หุ้น
(1)

รายชื4อผู้ถือหุ้นใหญ่
ก. กลุม่ ผู้ถือหุ้นที4ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที4 26 ตุลาคม 2561 ได้ แก่

ลําดับ

รายชือผู้ถอื หุ้น

1

CIMB Bank Berhad

2

จํานวนหุ้นทีถือ

ร้ อยละ (%)

33,021,971,285

94.83

Bank Julius Baer & Co., Ltd., Singapore

760,756,147

2.18

3

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

143,490,491

0.41

4

นายพิสฐิ พฤกษ์ ไพบูลย์

43,026,382

0.12

5

กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index

36,483,008

0.10

6

นายประวิตร พันธ์สายเชื Eอ

13,997,591

0.04

7

นายสมชาติ นําศรี เจริ ญสุข

13,684,881

0.04

8

นายประชา ชัยสุวรรณ

12,162,933

0.03

ส่วนที4 2 หน้ า 47

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

9

นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ

10

East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series
ผู้ถือหุ้นรายอื4น
รวมจํานวนผู้ถอื หุ้น 8,093 ราย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

11,761,750

0.03

7,604,900

0.02

757,322,380

2.17

34,822,261,748

100.00

จํานวน 8,025 ราย

1,011,232,732

2.90

ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าว จํานวน 68 ราย

33,811,029,016

97.10

รวมจํานวนหุ้นทัง0 สิน0

34,822,261,748

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

ข. กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที4มีอาํ นาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที4มีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่ CIMB Bank Berhard ซึ4งได้ เข้ าถือหุ้นธนาคารทังหมดจํ
E
านวน 33,021,971,285 ล้ านหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 94.83 ของหุ้นที4ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
E

7.3

(2)

การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื4น (Holding Company)
- ไม่มี -

(3)

ข้ อตกลงระหว่างกันในกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื4 องการออกหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษัท
- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์ อืน

การออกตราสารหนีข0 องธนาคาร (ณ วันที ! 31 ธันวาคม 2561)

ประเภท
หลักทรัพย์

1. ตราสารด้ อย
สิทธิเพื4อนับเป็ น
เงินกองทุน
ประเภทที4 2/1

จํานวนและ
มูลค่ า
วันครบ
ทียังไม่ ได้ ไถ่
หลัก
เงือนไข
อัตราดอกเบีย0 กําหนดไถ่
ถอน
ประกัน
ข้ อกําหนดสิทธิ
ถอน
ณ 31
ธันวาคม 2561
(บาท)
อัตราดอกเบี Eย 5 กรกฎาคม ไม่มี การไถ่ถอนก่อนกําหนด
3,371,180,000
ร้ อยละ 5.60
2567
ในแต่ละชุดของตราสารด้ อย (400,000,000
ต่อปี
สิทธิ ถ้ ามีการเรี ยกใช้ สทิ ธิใน ริ งกิตมาเลเซีย)
การซื Eอ ผู้ออกตราสารด้ อย

ส่วนที4 2 หน้ า 48

การจัด
อันดับความ
น่ าเชือถือ
ของหุ้นกู้
(Moody’s/
Fitch
Ratings)
อันดับ
ความ
น่าเชื4อถือ
ของหุ้นกู้

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี

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

ประเภท
หลักทรัพย์

2. ตราสารด้ อย
สิทธิเพื4อนับเป็ น
เงินกองทุน
ประเภทที4 2/1

อัตราดอกเบีย0

อัตราดอกเบี Eย
ร้ อยละ 5.35
ต่อปี

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

11
กรกฎาคม
2569

ไม่มี

เงือนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนและ
มูลค่ า
ทียังไม่ ได้ ไถ่
ถอน
ณ 31
ธันวาคม 2561
(บาท)

สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้ เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้ นในวันใช้
สิทธิ โดยต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ เสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรี ยกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี Eยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี Eยค้ างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบี Eยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอื4นๆ โดย k. แผนการไถ่
ถอนหรื อการทดแทนจะต้ อง
รวมตราสารทางการเงินอื4นๆ
ที4เทียบเท่าหรื อสูงกว่าตรา
สารด้ อยสิทธิที4จะถูกไถ่ถอน
ทังทั
E นทีหรื อก่อนหน้ า และ
l. การออกตราสารทาง
การเงินอื4นๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
(570,000,000
ในแต่ละชุดของตราสารด้ อย ริ งกิตมาเลเซีย)
สิทธิ ถ้ ามีการเรี ยกใช้ สทิ ธิใน
การซื Eอ ผู้ออกตราสารด้ อย
ส่วนที4 2 หน้ า 49

การจัด
อันดับความ
น่ าเชือถือ
ของหุ้นกู้
(Moody’s/
Fitch
Ratings)
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

อันดับ
ความ
น่าเชื4อถือ
ของหุ้นกู้

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี

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

ประเภท
หลักทรัพย์

3. ตราสารด้ อย
สิทธิเพื4อนับเป็ น
เงินกองทุน
ประเภทที4 2/1

อัตราดอกเบีย0

อัตราดอกเบี Eย
ร้ อยละ 5.20
ต่อปี

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

29 มีนาคม
2571

ไม่มี

เงือนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนและ
มูลค่ า
ทียังไม่ ได้ ไถ่
ถอน
ณ 31
ธันวาคม 2561
(บาท)

สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้ เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้ นในวันใช้
สิทธิ โดยต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรี ยกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี Eยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี Eยค้ างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบี Eยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอื4นๆ โดย k. แผนการไถ่
ถอนหรื อการทดแทนจะต้ อง
รวมตราสารทางการเงินอื4นๆ
ที4เทียบเท่าหรื อสูงกว่าตรา
สารด้ อยสิทธิที4จะถูกไถ่ถอน
ทังทั
E นทีหรื อก่อนหน้ า และ
l. การออกตราสารทาง
การเงินอื4นๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
(390,000,000
ในแต่ละชุดของตราสารด้ อย ริ งกิตมาเลเซีย)
สิทธิ ถ้ ามีการเรี ยกใช้ สทิ ธิใน
การซื Eอ ผู้ออกตราสารด้ อย
ส่วนที4 2 หน้ า 50

การจัด
อันดับความ
น่ าเชือถือ
ของหุ้นกู้
(Moody’s/
Fitch
Ratings)
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

อันดับ
ความ
น่าเชื4อถือ
ของหุ้นกู้

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี

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

ประเภท
หลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย0

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เงือนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้ เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้ นในวันใช้
สิทธิ โดยต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรี ยกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี Eยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี Eยค้ างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบี Eยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอื4นๆ โดย k. แผนการไถ่
ถอนหรื อการทดแทนจะต้ อง
รวมตราสารทางการเงินอื4นๆ
ที4เทียบเท่าหรื อสูงกว่าตรา
สารด้ อยสิทธิที4จะถูกไถ่ถอน
ทังทั
E นทีหรื อก่อนหน้ า และ
l. การออกตราสารทาง
การเงินอื4นๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร
หมายเหตุ

/1

จํานวนและ
มูลค่ า
ทียังไม่ ได้ ไถ่
ถอน
ณ 31
ธันวาคม 2561
(บาท)

การจัด
อันดับความ
น่ าเชือถือ
ของหุ้นกู้
(Moody’s/
Fitch
Ratings)
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

เป็ นตราสารหนี Eด้ อยสิทธิที4มีการป้องกันความเสี4ยงของกระแสเงินสด 400 ล้ านริ งกิต 570 ล้ านริ งกิต และ 390 ล้ านริ งกิต

ส่วนที4 2 หน้ า 51

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

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

7.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคารและบริษัทย่ อย

ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล) จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทังนี
E Eการจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 43 ซึ4งระบุว่า
“ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื4นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที4บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงิ นกํ าไรส่วนที4เ หลือจากการจ่ายเงิ นปั นผลให้ จัดสรรเป็ นเงิ นสํารองต่างๆ ได้ ต ามแต่คณะกรรมการจะเห็ นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั งE คราวเมื4อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอที4จะทํา
เช่นนันและเมื
E
4อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที4ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปั นผลให้
กระทําภายในระยะเวลาที4กฎหมายกําหนดโดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั น
ผลในหนังสือพิมพ์ด้วย” สําหรับบริ ษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการของบริ ษัท
ย่อย โดยขึ Eนอยูก่ บั เงินกําไรของบริ ษัทย่อย
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8.

โครงสร้ างการจัดการ

8.1

รายชือคณะกรรมการธนาคาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ณ วันที4 31 ธันวาคม ;<=> คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการ 11 คน ดังนี B
รายชือ
ตําแหน่ ง
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
รองประธานกรรมการ/กรรมการและประธานสํารองใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับ
ดูแลกิจการ
3. นายมาริ ษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
/1
5. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
กรรมการ / กรรมการในคณะกรรมการกํ า หนด
(ลาออกมีผลตังแต่
B วนั ที4 >= มกราคม ;<=;)
ค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการใน
(ลาออกมีผลตังแต่
B วนั ที4 ;W เม.ย.;<=>)
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับ
ดูแลกิจการ
6. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
กรรมการ / กรรมการและประธานสํารอง Board Risk
Committee
7. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
กรรมการ / ประธาน Board Risk Committee
(ลาออกมีผลตังแต่
B วนั ที4 >< มกราคม ;<=;)

8. นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
9. นายชาญมนู สุมาวงศ์/;
10. นายรอม หิรัญพฤกษ์ /e
นายประเวช องอาจสิทธิกลุ

กรรมการ / กรรมการ Board Risk Committee
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(ลาออกมีผลตังแต่
B วนั ที4 >f พฤษภาคม ;<=>)

>>. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร

หมายเหตุ

/> ที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังB ที4 ;h เมื4อวันที4 ;W เมษายน ;<=> มีมติแต่งตังดาตุ
B ก์ โจเซฟ โดมินคิ ซิลวา ดํารง
ตําแหน่ง กรรมการ แทน ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
/; ที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังB ที4 ;h เมื4อวันที4 ;W เมษายน ;<=> มีมติแต่งตังนายชาญมนู
B
สุมาวงศ์ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ
/e ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื4อวันที4 ;i ตุลาคม ;<=> มีมติแต่งตังB นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ แทน นายประเวช องอาจสิทธิกลุ โดยมีผลตังแต่
B วนั ที4 >e ธันวาคม ;<=> และที4
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ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครังB ที4 >;/;<=> เมื4อวันที4 >h ธันวาคม ;<=> มีมติแต่งตังนายรอม
B
หิรัญพฤกษ์
เป็ น กรรมการตรวจสอบแทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที4ลาออก โดยมีผลตังแต่
B วนั ที4 >h ธันวาคม ;<=>
เป็ นต้ นไป
รายชือกรรมการทีมาจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้ มอบหมายให้ บคุ คลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็ นผู้แทนจาก
CIMB Bank จํานวน 2 คน คือ ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน และ นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการซึง4 มีอาํ นาจลงลายมือชื4อแทนธนาคารคือ นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ และ นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ โดยให้ ลง
ลายมือชื4อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
อํานาจของคณะกรรมการธนาคาร
1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตังและถอดถอนพนั
B
กงานและลูกจ้ างของธนาคาร กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัล
และเงินชดเชยแก่พนักงาน หรื อลูกจ้ างของธนาคาร หรื อบุคคลใดที4ทํากิจการให้ ธนาคาร และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจตังคณะกรรมการชุ
B
ดย่อยต่างๆตามที4เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม เพื4อช่วยควบคุมดูแล
การดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทังกํ
B าหนดค่าตอบแทนตามที4คณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตังบุ
B คคลใดมาเป็ นที4ปรึ กษาของคณะกรรมการ เพื4อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นใน
กิจการงานของธนาคาร และกําหนดค่าตอบแทนตามที4คณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ4งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื4น ไปปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึง4 แทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึง4 มีหนึง4 เสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื4 อง
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื4 องนันB ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที4ประชุมออกเสียงเพิ4มขึ Bนอีกหนึ4ง
เสียงเป็ นเสียงชี Bขาด
บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
หน้ าที4ความรับผิดชอบพื Bนฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้ แก่ การใช้ ดลุ พินิจเพื4อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะที4เห็นโดย
สุจริ ตว่าเป็ นไปเพื4อประโยชน์ สงู สุดของธนาคาร และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้ อบังคับของ
ธนาคาร และมติที4ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี B
>. ดูแลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที4ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื4อสัตย์
สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และ
มติที4ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้ มีนโยบาย หรื อแนวทางที4ได้ กําหนดไว้ รวมทังมี
B กระบวนการอนุมตั ิการดําเนินงานที4สาํ คัญ (เช่น การลงทุน
การทําธุรกรรมที4มีผลกระทบต่อกิ จการอย่างมีนยั สําคัญ การทํารายการกับบุคคลที4เกี4 ยวโยงกัน การได้ มา/
จําหน่ายไปซึง4 ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นต้ น) เป็ นไปตามที4กฎหมายกําหนด
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3.

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) การดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทังB
พิ จ าณาอนุมัติ น โยบาย และทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของธนาคาร และกํ า กับ ควบคุม ดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที4กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื4อเพิ4มมูลค่าทางการเงิน
ให้ แก่ธนาคารลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวมและคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยัง4 ยืน
4. สรรหาบุคคลที4มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื4อให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
B
ตลอดจนสนับสนุนการใช้ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นเปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื4อบุคคลอื4นเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
5. สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถที4มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื4อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
6. อนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการ
7. มอบหมายอํานาจให้ ผ้ บู ริ หารสามารถดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่หากเป็ นกรณีที4เป็ นเรื4 องสําคัญ มี
ผลกระทบสูงและเป็ นเรื4 องที4มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกิจอื4น การทํารายการขนาดใหญ่ เป็ น
ต้ น หรื อเรื4 องที4ผ้ บู ริ หารมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาเพื4อลดความเสี4ยงด้ าน
การจัดการ และหากกฎเกณฑ์ของทางการกําหนดว่าจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที4ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะ
เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี4ยวกับรายการดังกล่าว
8. กําหนดเรื4 องที4ฝ่ายจัดการจะต้ องนําเสนอต่อที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
9. กําหนดมาตรการเพื4อให้ ผ้ บู ริ หารดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แผนงานที4กําหนด และดูแลให้ ผ้ ูบริ หารมี
การถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
10. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ ธนาคารดําเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดใน
สัญญาที4เกี4ยวข้ อง
11. กํากับดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกําหนดปั จจัยความเสีย4 ง ประเมิน
ความเสี4ยง หามาตรการจัดการความเสี4ยงติดตามและตรวจสอบความเสี4ยง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบ
บริ หารความเสี4ยงอย่างสมํ4าเสมอรวมทังดู
B แลให้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์ กรที4คํานึงถึง ความเสี4ยง (Risk
Culture) โดยมีโครงสร้ างค่าตอบแทนที4มีประสิทธิผลและมีกรอบการกํากับดูแลความเสีย4 งที4ดี

12.

13.

14.
15.

ทังนี
B B หน้ าที4และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกี4ยวกับกรอบการกํากับดูแลความเสีย4 งที4ดี มีดงั นี B
กํ า หนดหรื อ อนุมัติ น โยบายและกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี4 ย งโดยรวม นโยบาย การทํ า ธุ ร กรรมหรื อ ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับความเสี4ยงที4ยอมรับได้ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะ ความเสี4ยง (Risk Profile) ลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของธนาคารและ
บริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)
ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิ จ
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึ4งรวมถึงกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing)
(หากมี) ที4สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย4 งโดยรวม และระดับความเสีย4 งที4ยอมรับได้
มอบหมายและดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงกําหนดเพดานความเสีย4 ง (Risk Limit) ให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี4ยง
ที4ยอมรับได้ รวมทังสื
B อ4 สารให้ บคุ คลที4เกี4ยวข้ องรับทราบและเข้ าใจ อย่างสมํ4าเสมอ
มอบหมายและดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริ หารความ
เสี4ยงในภาพรวมและความเสี4ยงประเภทต่าง ๆ รวมทังB แนวทาง หรื อวิธีปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตาม
ควบคุม และรายงานความเสีย4 ง
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16. อนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรที4เอื Bออํานวยต่อการติดตาม กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีย4 ง
17. ดูแลให้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที4คํานึงถึงความเสีย4 ง
18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสี4ยงโดยรวม และ
ระดับความเสีย4 งที4ยอมรับได้ อย่างน้ อยปี ละครังB หรื อทันทีที4มี การเปลีย4 นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
19. ติดตามฐานะความเสีย4 งทังความเสี
B
ย4 งโดยรวมและความเสีย4 งประเภทต่าง ๆ
20. ดูแลให้ ธนาคารและกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องที4มนั4 คงและเพียงพอ ที4จะ
รองรับการดําเนินธุรกิจทังในปั
B จจุบนั และอนาคต
21. ดําเนินการให้ ธนาคารมีและดํารงรั กษาไว้ ซึ4งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที4เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิ ผล เพื4อประโยชน์ของธนาคาร กําหนดแนวทางปฏิบตั ิที4ชัดเจนเพื4อป้องกันและขจัด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กําหนดนโยบายและวิธีการควบคุมดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที4เกี4ยวข้ องนําข้ อมูล
ภายในของธนาคารไปใช้ เพื4อ ประโยชน์ ส่ว นตน พร้ อมทังB มีก ารประเมิ นผลและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกสิ Bนปี
22. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลที4สําคัญต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื4อสนับสนุน
และแสดงให้ เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลที4ดีของธนาคาร
23. ประสานดุลยภาพที4ดีระหว่างความแตกต่างของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียแต่ละกลุม่ กับธนาคารด้ วยการให้ ความเป็ น
ธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
24. เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคาร มีการเปิ ดเผย คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ าย
จัดการได้ และให้ ผ้ ถู ือหุ้นติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารได้ อีกทอดหนึง4 ด้ วย
25. จัดให้ มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที4เกิดขึ Bนจริ งว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ รวมทังปั
B ญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื4อให้ คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุ งแก้ ไขแผนงานและกลยุทธ์ ต่างๆ ได้ ตามความ
เหมาะสม
26. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจําปี และแสดงไว้ คู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีครอบคลุมเรื4 องสําคัญตามข้ อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการธนาคาร เพื4อให้ มนั4 ใจว่ารายงานทางการเงิน
ของธนาคารมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเชื4อถือได้
27. ดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ ที4สําคัญมาใช้ ทวั4 ทังองค์
B กร รวมทังกํ
B าหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพื4อให้
ธนาคารและบริ ษั ท ลูก ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคารบรรลุเ ป้ าหมายตามนโยบายและกลยุท ธ์ ที4
คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ หรื อกําหนด
28. ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ธนาคารที4มีเนื Bอหาครบถ้ วน โดยระบุการให้ ความเห็นที4สาํ คัญเป็ นรายบุคคลสําหรับวาระ เพื4อพิจารณาที4สาํ คัญ
29. ดูแลให้ เกิดความมัน4 ใจว่าผู้บริ หารระดับสูงมีความสามารถในการ จัดการงานของธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ4งรวมถึงการแต่งตังผู
B ้ มีอํานาจในการจัดการที4มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทังมี
B
แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับผู้บริ หารระดับสูง เพื4อให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถ ดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื4อง
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30. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริ หาร เพื4อพิจารณาปรับค่าจ้ างและบําเหน็จประจําปี โดย
คํานึงถึง หน้ าที4ความรับผิดชอบและความเสี4ยงที4เกี4ยวข้ อง รวมถึงการเพิ4มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผล
31. พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงิ น ชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ
บุคคลใดที4ทํากิจการให้ กบั ธนาคาร โดยจะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้ ตามที4ฝ่ายจัดการนําเสนอ
32. แต่งตังบุ
B คคลใดมาเป็ นที4ปรึ กษาคณะกรรมการธนาคาร หรื อขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากที4ปรึ กษาภายนอก
เพื4อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้ วยค่าใช้ จ่ายของธนาคาร พร้ อมทังกํ
B าหนดค่าตอบแทน
และบําเหน็จให้ ตามที4เห็นสมควร
33. แต่งตังกรรมการจํ
B
านวนหนึ4งเป็ นคณะกรรมการอื4นหรื อคณะกรรมการชุดย่อยเพื4อดําเนินกิจการอย่างหนึ4งหรื อ
หลายอย่าง พร้ อมทังกํ
B าหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ ตามที4เห็นสมควร ทังนี
B B โดยให้ การสนับสนุน ดูแล มอบ
อํานาจให้ สามารถ ทํางานได้ อย่างเต็มที4 และสามารถจัดจ้ างที4ปรึ กษาที4เชี4ยวชาญเฉพาะด้ านมาให้ ความเห็น
เพิ4 ม เติ ม ด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยของธนาคารได้ ตลอดจนจั ด ให้ มี พ นัก งานประจํ า ที4 มี ห น้ าที4 ติ ด ตาม หาข้ อมู ล
ประสานงาน เพื4อสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการ
34. ดูแลให้ มีการถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการธนาครอย่างเหมาะสม โดยให้ ความสําคัญต่อสัดส่วนหรื อจํานวน
ของกรรมการอิ ส ระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิ บัติ ห น้ าที4 ถ่ ว งดุ ล อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
กรรมการ
35. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ เชื4อถือได้ และทันเวลา
36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้ าที4คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ ายจัดการ อย่างสมํ4าเสมอเพื4อให้
สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กร
37. คํานึงถึ งจริ ยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ4งแวดล้ อมเป็ นสําคัญ นอกเหนือจากการดํา เนิน กิ จ การเพื4 อผล
ประกอบการทางการเงิน
38. จัดให้ มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที4แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดําเนินงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักจริ ยธรรมและหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics
and Conduct)ที4 ระบุหน้ าที4และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการเพื4อใช้ อ้างอิ งในการปฏิบัติห น้ าที4ของ
กรรมการทุกคน และกํ ากับดูแลให้ มีการสื4อสารเพื4อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจ มีกลไก
เพียงพอที4เอื Bอให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ
เป็ นประจํา
39. กํากับดูแลวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิ จการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ สร้ างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง4 แวดล้ อมกํากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ กบั องค์กร
40. กํากับดูแลให้ มีระบบรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูล รวมถึงการกํ าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื4อถือ (integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (availability)
รวมทังการจั
B
ดการข้ อมูลที4อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
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41. ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ คํานึงผลกระทบและการ
พัฒนาทรัพยากรเพื4อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
42. จัดให้ มีกรอบการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที4สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของกิจการ รวมทังดู
B แลให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ4มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดําเนินงาน การบริ หารความเสีย4 ง เพื4อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
43. ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริ หารจัดการด้ านการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
อย่างเป็ นธรรมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการ ด้ านการให้ บริ การ
แก่ลกู ค้ าอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct)
44. ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุ่มธุรกิ จทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้ ง เบาะแส
ภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที4มีประสิทธิภาพ
45. ดูแลให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที4ประจําปี ของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็ นรายบุคคล ทังB (1)
วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรื อการประเมินโดยผู้
ประเมินภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบัติหน้ าที4ของผู้บริ หารในตําแหน่ง
สูงสุดของธนาคาร รวมทังดู
B แลให้ กรรมการได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะที4จําเป็ นในการทําหน้ าที4อย่างต่อเนื4อง
คณะกรรมการธนาคารต้ องพร้ อมที4จะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภายใต้ การครอบงําใดๆและพร้ อมที4จะคัดค้ านในกรณีที4มี
ความเห็นขัดแย้ งหรื อกรณีของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมตั ิรายการต่างๆหรื อเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
ให้ อนุมตั ิตามที4เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี B
หลักความเพียงพอ
1) กระทําการที4เป็ นไปเพื4อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
2) การตัดสินใจนันได้
B กระทําอย่างระมัดระวัง และ
3) การตัดสินใจนันได้
B กระทําอย่างซื4อสัตย์สจุ ริ ต โดยไม่มีผลประโยชน์สว่ นตน
หลักความระมัดระวัง
1) ทําโดยสมเหตุสมผลเยี4ยงกรรมการที4อยูภ่ ายใต้ สถานการณ์เช่นนันจะพึ
B
งกระทํา
2) ทําโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
3) ไม่มีเหตุที4นา่ สงสัยว่าข้ อมูลนันไม่
B นา่ เชื4อถือหรื อไม่ถกู ต้ อง
หลักความซือตรง
>) การกระทํานันมี
B จดุ มุง่ หมายโดยชอบ
;) การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3) การไม่นําข้ อมูลหรื อโอกาสของธนาคารไปใช้ เพื4อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื4น
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การสรรหา การแต่ งตัง/ และการถอดถอนกรรมการ
เป็ นอํานาจหน้ าที4ของผู้ถือหุ้นในการเลือกตังบุ
B คคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้
ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการที4 โ ปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตังB คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการทําหน้ าที4พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื4อบุคคลที4มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที4จะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที4กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อน
จะนําเสนอให้ ที4ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังB โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการตามที
B
4ระบุไว้ ในข้ อบังคับ
ของธนาคารดังนี B
•
โดยมติที4ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้ มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดย
จํานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ4งหนึง4 ของกรรมการทังหมดต้
B
องมีถิ4นที4อยูใ่ นราชอาณาจักร
•
ในการออกคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการของธนาคาร
B
ให้ ที4ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
B
กเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้ อบังคับของธนาคารข้ อ 16 คือ
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที4ถือโดยถือว่าหุ้นหนึง4 หุ้นมีหนึง4 เสียง
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
B
ยงเลือกตังเป็
B นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครังB เดียวเต็ม
ตามจํานวนกรรมการทังหมดที
B
4จะต้ องเลือกตังในคราวนั
B
นก็
B ได้ ทังนี
B Bตามแต่ที4ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตังเป็
B นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล แต่ละคนที4ผ้ ถู ือ
หุ้นออกเสียงเลือกตังจะได้
B
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที4ผ้ ถู ือหุ้นนันมี
B อยูท่ งหมด
ัB
โดยผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ หู นึง4 ผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลซึ4งได้ รั บ คะแนนเสีย งสูง สุด ตามลํา ดับลงมา เป็ นผู้ได้ รั บการเลือ กตังB เป็ นกรรมการตามจํ านวน
กรรมการที4จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
B
งB นันB ในกรณีที4บคุ คลซึง4 ได้ รับการเลือกตังในลํ
B าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที4จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
B
งB นันB ให้ ใช้ การจับสลากตามวิธีที4ประธาน
ในที4ประชุมจะเป็ นผู้กําหนด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังB ให้ กรรมการจํานวนหนึ4งในสามของจํานวนกรรมการที4จะพึงมีออก
จากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที4อยูใ่ นตําแหน่งนานที4สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
4. การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
B
4วา่ งลงเพราะเหตุอื4นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ กรรมการที4คงเหลือ
อยู่เป็ นผู้ สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึ4ง ซึ4งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที4ว่างลงจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทังนี
B B
มติคณะกรรมการธนาคารจะต้ องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที4ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี B พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ ให้ อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสัง4 การให้ ธนาคาร
พาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรื อบุคคลซึ4งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ4งเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชนหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง4 ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้ และให้ ธนาคารแต่งตังB
บุคคลอื4นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทน โดยให้ ถือว่าคําสัง4 ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที4ให้ ถอดถอนหรื อแต่งตังกรรมการนี
B
Bเป็ นที4สิ Bนสุด

ส่วนที4 2 หน้ า 59

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ในปี 2561 รายละเอียดการเข้ าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยสรุปได้ ดงั นี B
หน่วย: ครังB
(h)
คณะกรรม
การ Board Risk
Committee*

ลําดับ

รายชื4อกรรมการ
(จํานวนครังB ที4เข้ าร่ วมประชุม/จํานวน
ครังB ที4ประชุม)

(>)
คณะกรรมการ
ธนาคาร

(;)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1
2
3
4
5

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช/>
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
นายมาริ ษ สมารัมภ์
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
ดาตุก์โจเซฟ โดมินิค ซิลวา/;
(ลาออกมี ผ ลตังB แต่วัน ที4 >= มกราคม
;<=;)
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

12/12
12/12
11/12
9/12
7/12

5/12
12/12
-

(e)
คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบ
แทน สรรหา และ
กํากับดูแลกิจการ
12/12
8/12
7/12

4/12

4/12

4/12

-

(ลาออกมี ผ ลตังB แต่วัน ที4 ;W เมษายน
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
ดาโต๊ ะ ลี ค๊ อก ควอน
นายรอม หิรัญพฤกษ์/e
นายประเวช องอาจสิทธิกลุ

11/12
10/12
9/12
1/12
4/12

5/12

-

11/12
11/12
11/12
-

(ลาออกมีผลตังแต่
B วนั ที4 >f พฤษภาคม
นายชาญมนู สุมาวงษ์
นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

8/12
12/12

8/12
-

-

10/12

6
7
8
9

>W
11

-

หมายเหตุ

/> ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครังB ที4 }/;<=> เมื4อวันที4 ;W กรกฎาคม ;<=> มีมติแต่งตังนายจั
B
กรมณฑ์ ผาสุกวนิช ดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
;
/ ที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังB ที4 ;h เมื4อวันที4 ;W เมษายน ;<=> มีมติอนุมตั ิแต่งตังดาตุ
B ก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
e
B
หิรัญพฤกษ์ ดํารง
/ ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครังB ที4 >W/;<=> เมื4อวันที4 ;i ตุลาคม ;<=> มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายรอม
ตําแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายประเวช องอาจสิทธิกลุ และ ที4ประชุมคณะกรรมการครังB ที4 >;/;<=> เมื4อวนที4 >h ธันวาคม
;<=> มีมติแต่งตังนายรอม
B
หิรัญพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

0.1 คณะผู้บริหาร
ณ วันที4 31 มกราคม 2561 ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร มีดงั นี B
1. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
2. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
3. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
4. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย4 ง
ส่วนที4 2 หน้ า 60

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

5. นายพรชัย ปั ทมินทร
6.
7.
8.
9.
10.

นางบุษกร พุทธินนั ทน์
นางวรีมน นิยมไทย
นางสาวสิริพร สนัน4 ไพเราะ
นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว

11.
12.
13.
14.
15.

นายตัน คีท จิน
นายประภาส ทองสุข
นายอาคาช รัทเก้
นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
นายเศรษฐจักร ลียากาศ

16.
17.

นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
ผู้บริ หารสูงสุดสือ4 สารองค์กร
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
ผู้บริ หารสูงสุดธนบดีธนกิจ
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
และรักษาการผู้บริ หารสูงสุดสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า
ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย

ผู้บริ หารระดับสูงตังB แต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึนB ไป และผู้บริ หารในสายงานบัญชี และการเงิ น ณ วันที4
31 ธันวาคม 2561 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริ หารที4กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.) มีจํานวน 16 คน ดังนี B
1. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
2. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
3. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
4. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย4 ง
5. นายพรชัย ปั ทมินทร
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ
6. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
7. นางวรีมน นิยมไทย
ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
8. นางสาวสิริพร สนัน4 ไพเราะ
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
9. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารทรัพยากรบุคคล
10. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
11. นายตัน คีท จิน
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
12. นายประภาส ทองสุข
ผู้บริ หารสูงสุดสือ4 สารองค์กร
13. นายอาคาช รัทเก้

ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
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>h. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
15. นายเพา จาตกานนท์
>=. นางสาวแวววลัย วัฒนา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
และรักษาการผู้บริ หารสูงสุดสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
ผู้บริ หารควบคุมการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร เป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้ าที4ตามที4
คณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอํานาจหน้ าที4ในเรื4 องดังต่อไปนี B
1. กํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของธนาคารให้ เ ป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ นโยบาย ข้ อ บัง คับ และเป้ าหมายตามที4
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
2. บริ หารงานตามแผนงานหรื องบประมาณที4ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กํากับดูแลบริ หารให้ พนักงานและลูกจ้ างทุกระดับปฏิบตั ิหน้ าที4ให้ เป็ นไปตามนโยบายที4ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
4. ติดต่อสร้ างความสัมพันธ์ และประสานความร่ วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทังในและ
B
ต่างประเทศ
5. เป็ นผู้แทน หรื อผู้มีอํานาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานที4เกี4ยวข้ องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน
กํากับดูแล หรื อกระทํานิติกรรมใดๆ ที4มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที4คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้
ขอบเขตวัตถุประสงค์และข้ อบังคับธนาคาร
6. พิจารณาเรื4 องอื4นใดที4ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

โครงสร้ างการบริหารจัดการของธนาคาร
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8.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท

ธนาคารได้ แต่งตังB นายเศรษฐจักร ลียากาศ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและทําหน้ าที4เลขานุการคณะกรรมการเพื4อทํา
หน้ าที4 ให้ คํ าแนะนํา ด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่า งๆ และดูแลกิ จกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื4อ ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที4ดี ดังนี B
- ให้ คําปรึ กษา และคําแนะนําเบื Bองต้ นแก่กรรมการ ในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆของ
ธนาคาร ให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี
- จัดให้ มีและดําเนินการเรื4 องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้ อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทังติ
B ดตามให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการ มติที4ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของธนาคาร
- ดําเนินการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลที4เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที4ของกรรมการใหม่ แนะนํา
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้ แก่กรรมการใหม่
- จัด ให้ มี ห ลัก สูต รฝึ กอบรม สัม มนาต่ า งๆ เพื4 อ เพิ4 ม พูน ความรู้ และพัฒ นากรรมการให้ มี ทัก ษะและ
ประสบการณ์ที4ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การทําหน้ าที4กรรมการ
- ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที4รับผิดชอบต่อหน่วยงานที4กํากับธนาคารเป็ น
กฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสือ4 สารกับผู้ถือหุ้นทัว4 ไป ให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
- ดําเนินการอื4นๆ ตามที4คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื4องด้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที4เลขานุการบริ ษัท
ทังนี
B B รายละเอียดประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานุการบริ ษัท ได้ แสดงไว้ ในเอกสารแนบ >
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561)
(1) ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ก. ค่ าตอบแทนกรรมการ

ในรายงานนี B จะให้ รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที4ธนาคารจ่ายให้ แก่กรรมการ
และผู้บริ หารแต่ละคน โดยในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้ วยค่าเบี Bยประชุมและค่ารับรองใน
ฐานะกรรมการธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรวมทังสิ
B Bน 12,891,200 บาท(ปี 2560:
12,216,000 บาท) รายละเอียด ดังนี B
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1.
2.
3.
4.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวน 8,012,200 บาท (ปี 2560 : 7,400,400 บาท)
จํานวน 1,884,800 บาท (ปี 2560 : 2,014,800 บาท)
จํานวน 1,494,400 บาท (ปี 2560 :1,431,000 บาท)
จํานวน 1,499,800 บาท (ปี 2560 : 1,369,800 บาท)
หน่วย: บาท
ค่าตอบแทนที4เป็ นตัวเงิน

ตําแหน่ง

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่าตอบแทน
สรรหา และ
การกํากับดูแล
กิจการ

รายชื4อคณะกรรมการ
ธนาคาร

1
2
3
h
5
6
7
8
9
10
11

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
นายมาริ ษ สมารัมภ์
นางวาทนันท์ พีเทอร์ สคิ
ดาตุก์ โจเซฟ โดมินคิ ซิลวา
ดาโต๊ ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
นายรอม หิรัญพฤกษ์
นายประเวช องอาจสิทธิกลุ
นายชาญมนู สุมาวงศ์
นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ/>

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที4
รวมค่ าตอบแทน

ตรวจสอบ

2,517,000
1,135,200
548,000
488,000
376,000
196,000
548,000
528,000
488,000
44,000
180,000
396,000

200,000
928,800

568,000

-

8,012,200

1,884,800

160,000
218,000
378,000

Board Risk
Committee

480,000

-

530,400
324,000
160,000
-

40,000
462,000
444,000
553,800
-

-

-

1,494,400

1,499,800

หมายเหตุ
/>

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารแจ้ งว่าไม่ขอรับค่าตอบแทนในกรณีที4เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ข. ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการเพื4อพิจารณาปรับค่าจ้ างและ
บําเหน็จประจําปี โดยคํานึงถึงหน้ าที4ความรับผิดชอบและความเสีย4 งต่างๆที4เกี4ยวข้ อง รวมถึงการเพิ4มมูลค่าในส่วนของผู้ถือ
หุ้นระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคาร
หรื อบุคคลใดที4ทํากิจการให้ กบั ธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ที4เหมาะสมในการจ่าย
โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ทู ําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้ ตามที4ฝ่ายจัดการนําเสนอ ในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของ
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เงินเดือนของผู้บริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ Bนไปหรื อผู้ซงึ4 ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผู้บริ หารในสายงานบัญชี
และการเงินจํานวน 16 คน ตามนิยามผู้บริ หารของสํานักงานก.ล.ต. รวมเป็ นเงินทังสิ
B Bน 135.19 ล้ านบาทและจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ Bนไปจํานวน 52 คนตามนิยามผู้บริ หารของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) รวมเป็ นเงินทังสิ
B Bน 317.25 ล้ านบาท
(1)

ค่ าตอบแทนอืน
ในปี 2561 ธนาคารได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี Bยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ Bนไป
หรื อผู้ซงึ4 ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผู้บริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน จํานวน 16 คนตามนิยามผู้บริ หารของสํานักงาน
ก.ล.ต. รวมเป็ นเงินทังสิ
B Bน 5.51 ล้ านบาทและสมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี Bยงชีพระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ Bนไป
จํานวน <; คนตามนิยามผู้บริ หารของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมเป็ นเงินทังสิ
B Bน 13.98 ล้ านบาท
8.5
องค์ กรและบุคลากร
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีพนักงานทังสิ
B Bนจํานวน 3,024 คน โดยเป็ นพนักงานที4ประจําอยูส่ าขาจํานวน 827 คน
และพนักงานที4ปฏิบตั ิงานที4สาํ นักงานใหญ่ จํานวน 2,197 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังนี B
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
1 คน
2. ธุรกิจขนาดใหญ่
2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
108 คน
2.2 ธุรกิจบริ หารเงิน
76 คน
2.3 ธนบดีธนกิจ
30 คน
3. ธุรกิจรายย่อย
1,555 คน
4. พาณิชย์ธนกิจ
184 คน
5. ธุรกรรมการเงิน
40 คน
6. บริ หารความเสีย4 ง
96 คน
7. การเงิน
140 คน
8. สารสนเทศและปฏิบตั ิการ
574 คน
9. กฎหมาย
16 คน
10. กลยุทธ์
13 คน
11. ทรัพยากรบุคคล
52 คน
12. สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
10 คน
13. สือ4 สารองค์กร
23 คน
14. ตรวจสอบภายใน
56 คน
15. กํากับการปฏิบตั ิงาน
41 คน
16. บริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า
9 คน
รวม
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นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
ธนาคารมีความมุ่งมัน4 ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้ นด้ านการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผน
บุค ลากรภายใน เพื4 อ ทดแทนตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ในองค์ ก ร ให้ พนัก งานมี ค วามพร้ อมทังB ในด้ า นความรู้ ทัก ษะ และ
ความสามารถ ธนาคารได้ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามทักษะที4จําเป็ นในตําแหน่งงานนันๆ
B เพื4อสนับสนุน
การเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื4อง ธนาคารได้ นําเสนอ 3D Academy ขึ Bนมาเพื4อช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที4จําเป็ น
ต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี B ธนาคารยังคง
ส่งเสริ มให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื4องนอกเหนือจากห้ องเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching,
การเรี ยนรู้จากผู้อื4น (peer to peer learning) รวมถึงการเรี ยนการสอนผ่านสือ4 อิเล็กทรอนิกส์ ( e-learning) ผ่านบนมือถือที4
สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที4ทกุ เวลาอีกด้ วย
ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี Bยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
เสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภทสินเชื4อที4อยู่
อาศัย สินเชื4อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สินเชื4อเพื4อการศึกษา และสินเชื4อเอนกประสงค์ เพื4อให้ ธนาคารสามารถแข่งขันกับ
ธนาคารชันนํ
B าของประเทศและรักษาพนักงานที4มีคณ
ุ ภาพให้ คงอยูก่ บั ธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนประจําที4
ธนาคารจ่ายให้ แก่พนักงานในปี บัญชีดงั กล่าวเป็ นจํานวนรวมทังสิ
B Bน 2,381.63 ล้ านบาท ธนาคารยังคงมีแผนที4จะปรับปรุ ง
สวัสดิการเพื4อพนักงานในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื4อง เพื4อทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างที4ลกู จ้ างเลือกและต้ องการเข้ าร่ วม
ทํางานด้ วย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ธนาคารมีความมุ่งมัน4 ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้ นด้ านการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผน
บุค ลากรภายใน เพื4 อ ทดแทนตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ในองค์ ก ร ให้ พนัก งานมี ค วามพร้ อมทังB ในด้ า นความรู้ ทัก ษะ และ
ความสามารถ ในปี 2561 ธนาคารได้ จัดฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานทังสิ
B Bนจํานวน 308 หลักสูตรประกอบด้ วยการฝึ กอบรม
ภายในธนาคารจํานวน 187หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน 121 หลักสูตร คิดเป็ นจํานวนวันอบรมต่อ
พนักงานเฉลีย4 เท่ากับ 5 วัน ต่อคนต่อปี โดยมีคา่ ใช้ จ่ายด้ านการพัฒนาพนักงานในปี 2561 จํานวนเงินทังสิ
B Bน 33.7 ล้ านบาท
ในปี 2561 ธนาคารได้ นําเสนอโครงการใหม่ด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานหลายโครงการ อาทิ โครงการ 3D Academy
เพื4อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที4จําเป็ นต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคารใน
อนาคต ตลอดจนถึง การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามทักษะที4จําเป็ นในตําแหน่งงานนันๆ
B เพื4อสนับสนุนการ
เติ บ โตในสายอาชี พ ต่ า งๆ อย่า งต่อ เนื4 อ ง นอกจากนี B ธนาคารยัง คงส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื4 อ ง
นอกเหนือจากห้ องเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรี ยนรู้ จากผู้อื4น (peer to peer learning)
รวมถึงการเรี ยนการสอนผ่านสือ4 อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือที4สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที4ทกุ เวลาอีกด้ วย
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ธนาคารยังให้ ความสําคัญและสนับสนุนพนักงานที4มีศกั ยภาพผ่านหลักสูตรการพัฒนาความเป็ นผู้นําหลายหลักสูตรทังที
B 4
จัดขึ Bนในประเทศไทยและที4ระดับภูมิภาค อาทิ เช่น หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme (CLP),
Accelerated Universal Bankers (AUB), Regional Middle Management Development Programme เป็ นต้ น ซึง4
ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีโอกาสแลกเปลีย4 นความรู้และสร้ างเครื อข่ายกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีอีกด้ วย
ข้ อมูลด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่ วนวันลาหยุดงานเฉลียของพนักงานแบ่ งตามประเภท
ลาป่ วย
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน
อื4นๆ
จํานวนวันลาป่ วยเฉลีย4 ต่อพนักงาน (วัน/คน)
จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทเี4 กี4ยวข้ องกับการทํางาน (ราย)

2561
ร้ อยละ
18.50
0.0
81.50
2.93
0

2560
ร้ อยละ
19.26
0.0
80.74
3.39
0

นโยบายค่ าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํ ากับดูแลกิ จการ ทําหน้ าที4
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื4นของกรรมการ โดยอยูใ่ นอัตราที4เหมาะสมกับขอบเขต
หน้ าที4และความรับผิดชอบที4ได้ รับมอบหมาย รวมทังสอดคล้
B
องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธนาคารพาณิ ช ย์ ในระดับเดี ยวกัน และสอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์
ภาระหน้ าที4 ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที4คาดว่าจะ
ได้ รั บ จากรรมการแต่ ล ะคน กรรมการที4 ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที4 แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ4 ม ขึ นB เช่ น เป็ นสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้ รับค่าตอบแทนเพิ4มที4เหมาะสมด้ วย ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทน
กรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยทังรูB ปแบบที4เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
สําหรับผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้ กบั พนักงานทุกคน โดยนโยบายนี Bจะทําให้ มนั4 ใจว่า ธนาคารจะ
สามารถดึงดูดบุคลากรที4มีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนักงานที4มีผลการปฏิบตั ิงานในระดับสูงให้ ปฏิบตั ิงานกับ
ธนาคาร เพื4อความสําเร็ จอย่างยัง4 ยืนของธนาคาร ภายใต้ หลักเกณฑ์ที4โปร่ งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตําแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื4อเปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินและบริ ษัทชันนํ
B าอื4นๆ
ในประเทศไทย
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ธนาคารกําหนดค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานทุกคน โดยประกอบด้ วยค่าตอบแทนที4เป็ นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่า
ครองชี พ ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนค่าตอบแทนอื4น ธนาคารได้ กําหนดสิท ธิ
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ประโยชน์เกี4ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี Bยงชีพ
และสวัสดิการเงินกู้ตา่ งๆ ทังที
B 4มีอยูใ่ นปั จจุบนั และตามที4ธนาคารจะประกาศเปลีย4 นแปลงต่อไป
การกําหนดค่ าตอบแทนสําหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื4นรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื4นของผู้บริ หาร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
(U2)) ขันไป
B ซึง4 รวมถึงกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร เพื4อให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
ซึ4งจะเชื4อมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารทังในระยะสั
B
นและระยะยาว
B
และสอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารแต่ละคน โดยมีการเปรี ยบเทียบกับตัวชีวB ดั ผลการปฏิบัติงาน ทังที
B 4เป็ นตัวชีวB ดั ด้ านการเงิ น ตัวชี วB ดั ด้ านลูกค้ า
ตัวชี Bวัดเกี4ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทังตั
B วชี Bวัดด้ านบุคลากร ทังนี
B B ผู้บริ หารจะได้ รับค่าตอบแทน
ทังที
B 4เป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอื4นตามที4ธนาคารกําหนด
การกําหนดค่ าตอบแทนสําหรับพนักงาน
ทรั พ ยากรบุค คลจะกํ าหนดอัต ราค่าตอบแทนทังB ที4 เป็ นตัว เงิ นและค่า ตอบแทนอื4 นของพนัก งานระดับตังB แต่
ผู้อํ า นวยการอาวุโ ส ) U3 (ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรี ย บเที ย บกับ ลัก ษณะงาน ตํ า แหน่ ง หน้ า ที4 คุณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และความรับผิดชอบ เพื4อนําเสนอผู้บริ หารซึ4งมีอํานาจอนุมตั ิตามอํานาจอนุมตั ิของธนาคาร
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทน
การปรับขึน/ เงินเดือนประจําปี
พนักงานของธนาคารและผู้บงั คับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในปี ที4ผ่านมาและกําหนด
เป้าหมายในปี ถัดไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับผล
ประกอบการของธนาคารเป็ นหลัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการและได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิƒ ในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสมและความจําเป็ นตามที4ธนาคารเห็นสมควร
การจ่ ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ )Bonus (เป็ นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ราวัลพิเศษให้ พนักงานทราบเป็ นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละรายที4มี
ผลการปฏิบตั ิงานไม่ตํ4ากว่าเกณฑ์ที4คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ รวมถึงต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที4จะไม่ม่สิทธิได้ รับเงิน
รางวัลพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการและได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
นโยบายการสรรหาและการแต่ งตัง/ กรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการที4โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้
แต่งตังคณะกรรมการกํ
B
าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการทําหน้ าที4พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื4อบุคคล
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ที4มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที4จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที4กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ ที4ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังB โดยมีหลักเกณฑ์ ในการแต่งตังB และถอดถอน
กรรมการตามที4ระบุไว้ ในข้ อบังคับและกฎหมายที4เกี4ยวข้ อง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบสําหรับการทบทวนและพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที4เหมาะสมที4จะดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของธนาคารเพื4อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ และ
นําเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื4อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
B Bธนาคารได้ มีการจัดทํากระบวนการจ้ างผู้บริ หารของธนาคาร
เพื4อให้ มนั4 ใจว่าการสรรหาและการแต่งตังผู
B ้ บริ หารมีคณ
ุ สมบัติที4เป็ นไปตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานราชการอื4นๆ
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื4อให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิ มนุษยชนตามที4มีการกําหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรื4 องถิ4น
กําเนิดเชือB ชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื4อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทังการไม่
B
ร่วม เกี4ยวข้ อง หรื อสนับสนุนหน่วยงาน
หรื อบุคคลที4ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิL
ธนาคารไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีการกระทําหรื อการดําเนินการที4มีลกั ษณะเป็ นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิƒ โดยธนาคารมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิƒ เช่นการไม่ทําซํ Bา ดัดแปลง หรื อเผยแพร่งานสร้ างสรรค์ที4มีลขิ สิทธิƒ ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิƒ
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื4อควบคุมและติดตามดูแลการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที4มีความเกี4ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร (รายงานการมีสว่ นได้ เสีย)
โดยให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที4มีความเกี4ยวข้ องต่อเลขานุการบริ ษัท
ภายใน 7 วันทําการ นับจากสิ Bนสุดรอบระยะเวลาครึ4 งปี (= เดือน) และเมื4อมีการเปลี4ยนแปลงข้ อมูล (ถ้ ามี) ซึ4งเลขานุการ
บริ ษัทจะนําเสนอสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื4อทราบ
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที4เลขานุการบริ ษัทได้ รับรายงานจากกรรมการและผู้บริ หารนันB
นโยบายและแนวปฏิบัติ เรือง “การต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน”
ธนาคารได้ แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน4 โดยเข้ าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต” และเพื4อให้ มนั4 ใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบตั ิและข้ อกําหนดที4เหมาะสมในการป้องกันคอร์ รัปชัน4 ธนาคารยังได้
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จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื4อง การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน เพือ4 ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ
ยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ข้ อมูลการถูกเปรี ยบเทียบปรับของธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561
หน่วยงานกํากับดูแลของ
ทางการ

รายละเอียดการถูกเปรี ยบเทียบปรับจากหน่วยงานกํากับดูแลของทางการ
ปี 2561
ยอดรวมทังสิ
B Bน
(บาท)

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
3. สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
สรุ ป

1,200,000

จํานวนเงินสูงสุด 3 อันดับแรก
จํานวนเงิน
มาตรา
กฎหมายที4
(บาท)
เกี4ยวข้ อง
1,200,000 มาตรา == พระราชบัญญัติ
และ }>
ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.
2551

-

-

-

-

-

-

-

-

ในปี 2561 ธนาคารถูกเปรี ยบเทียบปรับรวมทังสิ
B Bน 1 รายการ

ส่วนที4 2 หน้ า 71

ความผิดที4ถกู เปรี ยบเทียบปรับบ่อยที4สดุ 3 อันดับแรก ในรอบ
5 ปี ที4ผ่านมา
มาตรา
กฎหมายที4เกี4ยวข้ อง

มาตรา 5, 6 และ
10

พระราชกําหนดการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผ้ ทู ี4ได้ รับความเสียหายจาก
อุทกภัย พ.ศ .2555

มาตรา 66 และ
71
มาตรา 113

พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 และที4แก้ ไขเพิม4 เติม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที4แก้ ไขเพิ4มเติม

-

-

ในรอบ 5 ปี ที4ผ่านมา ธนาคารถูกเปรี ยบเทียบปรับรวมทังสิ
B Bน 3
รายการ
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9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56- )

ธนาคารเชื4อมัน4 ว่าความพยายามอย่างต่อเนื4องของธนาคารในการสร้ างวัฒนธรรมและโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการที4
แข็งแกร่ งทั4วทังE องค์ กรจะช่วยให้ ธนาคารสามารถสร้ างคุณค่าเพิ4มแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ดังนันE ธนาคารจึงมุ่งมั4น
ดําเนินการกําหนดหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดสําหรับกิจกรรม
ต่างๆของธนาคาร
หลักการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนดประเมินและบริ หารจัดการความเสีย4 งและความไม่แน่นอนต่างๆ ที4เกิดขึ Eนโดยกําหนด
กระบวนการควบคุมภายในเพื4อให้ การดําเนินธุรกิ จและการควบคุมในด้ านต่างๆ ซึ4งรวมด้ านการเงิ นและปฏิบัติการ
ตลอดจนการกํ ากับการปฏิ บัติ ง านให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ยบข้ อ บัง คับ ต่า งๆ ที4เ กี4 ย วข้ องโดยให้ ห น่ว ยงาน
ตรวจสอบภายในและกํ ากับการปฏิบัติงานทําหน้ าที4ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้
สามารถขับเคลือ4 นองค์กรเพื4อบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ที4ตงไว้
ั E ในขณะที4มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ
นอกจากนี E ธนาคารยังเน้ นให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในเรื4 องจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมาย
และระเบียบข้ อบังคับที4เกี4ยวข้ องตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิทางวินยั
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื4อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เพื4อให้ ผ้ ูลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียมีความไว้ วางใจและเชื4อมั4นในการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร อันจะช่วยเสริ ม
ศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่าเพิ4มตลอดจนสร้ างความมัน4 คงแก่ธนาคาร
การกํากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิพื Eนฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังมี
E การสื4อสารกับผู้
ถือหุ้นในเชิงรุกอยูเ่ สมอ เช่น สิทธิในการซื Eอขายหรื อโอนหุ้นและการได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารต่างๆของธนาคาร การมีสว่ น
แบ่งกําไรอย่างเท่าเทียม และการเข้ าร่วมประชุมเพื4อใช้ สทิ ธิออกเสียงแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะพิจารณาตัดสินใจใน
เรื4 องที4มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เช่น การแต่งตังกรรมการ
E
การแต่งตังผู
E ้ สอบบัญชี การจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั นผล
การเพิ4มทุนหรื อลดทุนและการอนุมตั ิรายการพิเศษเป็ นต้ น
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ธนาคารจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายในสี4เดือน นับแต่วนั สิ Eนสุดรอบปี บัญชีของธนาคาร สําหรับการ
ประชุมคราวอื4นนอกเหนือจากการประชุมสามัญเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ4งคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมเมื4อใดก็ได้
ตามแต่จะเห็นสมควร ทังนี
E E การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจําปี 2561 ได้ จดั ขึ Eนเมื4อวันที4 20 เมษายน 2561
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื4 องเพื4อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึง
การเสนอชื4 อบุคคลที4มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื4อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
E นกรรมการธนาคารได้ ล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที4 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที4ธนาคารกําหนด ซึ4งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นขอเสนอบุคคลเพื4อเข้ ารับเลือกตังเป็
E นกรรมการประจําปี 2561 อย่างไรก็
ตาม จากการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื4อเข้ ารับเลือกตังเป็
E นกรรมการที4กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ เสนอชื4อดังกล่าวพบว่าไม่
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารให้ สิท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอบุค คลเพื4 อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตังE เป็ นกรรมการของธนาคาร
คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํ ากับดูแลกิจการ จึงไม่ได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื4อ
นําเสนอต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นเพื4อพิจารณาเลือกตังเป็
E นกรรมการแต่อย่างใด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ธนาคารได้ จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระการประชุมมี
การระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื4 องเสนอเพื4อทราบ หรื อเพื4อพิจารณา รวมทังข้
E อเท็จจริ งและเหตุผลตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการแต่ละวาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ในการเข้ าร่วมประชุม การออก
เสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2560 ในรู ปเล่ม โดยธนาคารมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะเป็ นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพิจาณาล่วงหน้ าก่อนการประชุม 14 วัน รวมทังได้
E เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื4อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลสําหรับ
ก่อนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี E ธนาคารได้ แจ้ งผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์) ด้ วย ตลอดจนโฆษณาคําบอกกล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามที4กฎหมายได้ กําหนดไว้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที4เข้ าร่ วมประชุม โดยจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที4ลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดง
ความเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื4อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ นําระบบบาร์ โค้ ด
(Barcode) มาใช้ ในการลงทะเบียนเพื4อจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี Eได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมได้ ลว่ งหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อย 2 ชัว4 โมง และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยัง
สามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพื4อใช้ สิทธิออกเสียงในวาระที4ยงั ไม่ลงมติได้ อีกด้ วย ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที4มีความประสงค์
จะมอบให้ บคุ คลอื4นเข้ าร่ วมประชุมแทน ธนาคารได้ จดั ทําแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบ
ฉันทะ และแนบแบบฟอร์ มดังกล่าวจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายพร้ อมหนังสือนัดประชุม และเพิ4มทางเลือกให้ ผ้ ถู ือหุ้นโดยเสนอ
ชื4อกรรมการอิสระพร้ อมประวัติให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีผ้ ูถือหุ้น
จํานวน 6 ราย มอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบ ซึ4งเป็ นกรรมการอิสระที4ธนาคารเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 กรรมการธนาคารเข้ าร่วมประชุมร้ อยละ 90 และมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
และผู้ถือหุ้นที4มอบฉันทะรวมจํานวน 319 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
E Eน 29,334,795,657 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 96.8777
ของจํานวนหุ้นที4จําหน่ายได้ ทงหมด
ัE
ก่อนเริ4 มเข้ าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท
ชี Eแจงในที4ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึ4งทําหน้ าที4เป็ นประธานในที4ประชุมได้ ให้ ความ
มัน4 ใจว่าผู้เข้ าร่ วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ นอกจากนี E
ธนาคารได้ นําเสนอข้ อมูลในระบบวีดีทศั น์ รวมทังจั
E ดให้ มีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพื4ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ต่างชาติ ทังนี
E E กรรมการและผู้บริ หารที4เกี4ยวข้ องได้ ตอบคําถามรวมทังข้
E อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้ วน สําหรับการนับ
คะแนนเสีย งระหว่า งการประชุมเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและโปร่ ง ใส การลงคะแนนเสีย งในแต่ล ะระเบีย บวาระเป็ นไป
ตามลําดับในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ4มหรื อสลับวาระการประชุมในการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ ใช้ บัตร
คะแนนเสียงที4มีบาร์ โค้ ด (Barcode) และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นที4ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ภายหลัง
การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ธนาคารได้ จัด ทํา รายงานการประชุม อย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว น อาทิ สรุ ป สาระสําคัญของคําถาม
คําชี Eแจง ตลอดจนข้ อคิดเห็นต่างๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที4ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียงเท่าไร เป็ นต้ น โดยจัดส่งร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ องภายใน 14
นับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้นซึ4งเป็ นไปตามที4กฎหมายกําหนดและเผยแพร่ ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com สําหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ใช้ อ้างอิงด้ วย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังหน้
E าที4ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทุกราย จึงได้ จดั ให้ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื4อป้องกันการนํา
ข้ อมูลภายในของธนาคารไปใช้ เพื4อประโยชน์ ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้ มีหลักเกณฑ์ ห้ามมิใ ห้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคาร รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที4ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะใช้ ข้อมูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญและมี
ผลกระทบต่อการเปลีย4 นแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึง4 ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ เพื4อทําการซื Eอ ขาย โอน หรื อ
รับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนช่วงเวลาที4ข้อมูลนันจะเผยแพร่
E
สสู่ าธารณชน นอกจากนี E กรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
E ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ Eนไป หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผู้ดํารงตําแหน่งระดับ
บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที4เป็ นระดับผู้บริ หารหน่วยงานขึ Eนไปหรื อเทียบเท่า มีหน้ าที4ต้องรายงานการซื Eอ-ขาย
หลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี4ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของธนาคารต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และต้ องสําเนารายงานดังกล่าวให้ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่เพื4อ
เก็บเป็ นหลักฐาน ธนาคารได้ จดั ทําหลักจริ ยธรรมและหลักจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริ หาร พนักงานของธนาคารที4
ครอบคลุมเรื4 องการใช้ ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที4 โดยหลีกเลี4ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื4อให้
การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ธนาคารให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่
ค้ า เจ้ าหนี E และหน่วยงานภาครัฐที4เกี4ยวข้ อง
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จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Code of Conduct)
1. ลูกค้ า
ธนาคารมุง่ มัน4 ในการนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที4มีคณ
ุ ภาพ และการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ า รวมทังปฏิ
E บตั ิต่อ
ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในการทําธุรกรรมต่างๆ เพื4อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวธนาคารได้ จัดตังหน่
E วยงานบริ หารงาน
ประสบการณ์ลกู ค้ า หรื อ Customer Experience Management (CX) โดยหน่วยงานนี E ซึง4 ทํางานร่วมกับศูนย์บริ การลูกค้ า
ทางโทรศัพท์ และหน่วยงานอื4นๆ เพื4อรับและดําเนินการเกี4ยวกับเรื4 องร้ องเรี ยนต่างๆ ของลูกค้ า ทังนี
E E หน่วยงานบริ หารงาน
ประสบการณ์ลกู ค้ าได้ จดั ทํานโยบายการจัดการเรื4 องร้ องเรี ยนเพื4อเป็ นเอกสารอ้ างอิงหลักและเป็ นแนวทางในการรับเรื4 อง
ร้ องเรี ย นของลูก ค้ า ตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ข องกลุ่มซี ไ อเอ็ ม บี แ ละหน่ว ยงานราชการ หน่ว ยงานบริ ห ารงาน
ประสบการณ์ลกู ค้ าเป็ นหน่วยงานกลางอิสระในการบริ หารจัดการเรื4 องร้ องเรี ยนของลูกค้ า เพื4อให้ มนั4 ใจว่าเรื4 องร้ องเรี ยน
ต่างๆได้ รับการแก้ ไขจากหน่วยงานผู้เชี4ยวชาญเฉพาะเรื4 องอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม และทันเหตุการณ์ ซึ4งการจัดการ
เรื4 องร้ องเรี ยนอย่างรวดเร็ วและเป็ นรู ป ธรรมนี มE ีผ ลต่อ ความไว้ ว างใจและความเชื4 อ มั4น ของลูก ค้ า ต่อ ธนาคารเช่น กัน
นอกจากนี E ธนาคารยังให้ ความสําคัญกับการรักษาข้ อมูลของลูกค้ าโดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที4เกี4ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั บุคคลอื4น เว้ นแต่กรณีการเปิ ดเผยตามที4กฎหมายกําหนดหรื อได้ รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ าเท่านันE
2. ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการมีระบบการทํางานที4ทําให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดย
ถื อเป็ นนโยบายที4พนักงานทุกคนต้ อ งถื อ ปฏิบัติ ธนาคารเน้ น สร้ างผลตอบแทนที4 เหมาะสมแก่ผ้ ูถือหุ้น ปกป้องรั กษา
ทรัพย์สนิ และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม ในขณะเดียวกันก็สง่ เสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิอย่างเต็มที4และเท่าเทียม
กันในลักษณะที4เปิ ดเผย เว้ นแต่ในกรณีที4ผ้ ถู ือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียในเรื4 องที4มีการพิจารณาในที4ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที4มี
ส่วนได้ เสียรายนันจะต้
E องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื4 องดังกล่าว นอกจากเป็ นการลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
E
3. พนักงาน
ธนาคารเชื4อ มัน4 ในการปฏิบ ตั ิต ่อ พนัก งานทุก คนอย่า งเป็ นธรรม และให้ ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาคุณ ภาพของ
บุคลากร โดยส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื4อง เพื4อให้ พนักงานมีโอกาสในการยกระดับ
การปฏิบตั ิงานของตนและมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ Eน การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารมีการเติบโตที4
ยัง4 ยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี แม้ ในภาวะตลาดที4มีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม
4. เจ้ าหนีแD ละคู่ค้า
ธนาคารยึดมัน4 ในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ โดยทํา
ธุรกิจกับเจ้ าหนี Eและคูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรมและสอดคล้ องกับกฎระเบียบที4เกี4ยวข้ อง
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5. คู่แข่ ง
ธนาคารเห็นความสําคัญของสภาวะการดําเนินธุรกิจที4มีการแข่งขันและเป็ นธรรม จึงปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรม รวมทังไม่
E ก้าวล่วงเข้ าไปยังข้ อมูลที4เป็ นความลับของคู่แข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชื4อเสียงของคู่แข่ง โดยมี
การกําหนดหลักปฏิบตั ิที4ดีทางจริ ยธรรมและกฎหมายเพื4อเป็ นแนวทางสําหรับพนักงาน
6. ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้ างผลในทางบวกต่อชุมชนและสิง4 แวดล้ อมได้ จึงได้ มีการทําและส่งเสริ ม
กิจกรรมการกุศลต่างๆ หลายรายการ ได้ แก่ พิธีทอดกฐิ น โครงการบริ จาคโลหิต และการบริ จาคเงินเพื4อช่วยเหลือพระภิกษุ
สงฆ์ เด็กที4ด้อยโอกาส และชุมชนโดยทัว4 ไป (ดูรายละเอียดกิจกรรมเพื4อสังคมของธนาคารได้ ในหัวข้ อความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
ธนาคารตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที4มีความถูกต้ อง ทันการณ์ ชัดเจน และทัว4 ถึง โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เพื4อให้ ผ้ ูลงทุนและผู้ที4เกี4ยวข้ องได้ รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื4อการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคารทังข้
E อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทังเปิ
E ดเผยข้ อมูลในแบบรายงาน
ประจําปี ตามหลักเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 562) และการดําเนินการโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที4จะสร้ างความเชื4อมัน4 ให้ แก่นกั ลงทุนต่อตลาดทุนไทย รวมทังให้
E บริ การ
ข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ อง ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ
ประชาชนทัว4 ไป การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้ แก่
•

•

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ทําหน้ าที4ในการเผยแพร่ ข้อมูลธนาคารและป็ นตัวแทนใน
การสือ4 สารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สือ4 มวลชนและผู้ที4สนใจทัว4 ไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรม
ที4เป็ นสาระสําคัญอย่างถูกต้ อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆที4เกี4ยวข้ อง
ในปี 2561 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื4อนําเสนอข้ อมูลทังทางตรงและทางอ้
E
อมดังนี E
1. ธนาคารให้ การต้ อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์จํานวน 6 รายเข้ าพบฝ่ ายบริ หารรวมทังสิ
E Eน 12 ครังE เพื4อรับทราบ
สถานภาพการประกอบการ
2. จัดทําการเผยแพร่ขา่ ว (Press Release) ในกรณีที4บริ ษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรื อกิจกรรมทางธุรกิจที4สาํ คัญ
3. มีช่องทางให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามของผู้ลงทุนและสือ4 มวลชนที4ติดต่อทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ที4
ir@cimbthai.com หรื อทางโทรศัพท์ 02-626-7738 หรื อทางเว็บไซต์
http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
การแถลงข่าวต่อสื4อมวลชนเพื4อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารสูป่ ระชาชนทัว4 ไปเกี4ยวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื4อให้ ผ้ สู นใจได้ ทราบข้ อมูลอย่างทัว4 ถึง และเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
ทังในประเทศและต่
E
างประเทศได้ สอบถามธนาคารเกี4ยวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ี4มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเชี4ยวชาญในสาขา
ด้ านการเงินและการธนาคาร การบริ หารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีตรวจสอบและเป็ นบุคคลที4เคยดํารงตําแหน่ง
ในหน่วยงานของรัฐ รวม 11 คน การเลือกตังคณะกรรมการของธนาคารเป็
E
นไปตามมติที4ประชุมผู้ถือหุ้นและตามข้ อบังคับ
ธนาคาร ซึ4งกําหนดให้ คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้ กําหนด
โครงสร้ างและองค์ ประกอบของคณะกรรมการและการจัดตังคณะกรรมการชุ
E
ดย่อยต่างๆ ให้ สอดคล้ องตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื4 อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื4 อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที4ออกใหม่และที4แก้ ไขเพิ4มเติม ประกอบด้ วย
กรรมการที4เป็ นผู้บริ หาร
2
คน
กรรมการที4ไม่เป็ นผู้บริ หาร
4
คน
กรรมการอิสระ
5
คน (ซึ งคิ ดเป็ นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทัง( คณะ)
โดยกรรมการอิสระ 3 คนดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบัติที4สอดคล้ องตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที4ดี
นอกจากนี E คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังกรรมการคนหนึ
E
4งเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็ นบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร มีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าที4ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื4อ
แบ่งแยกอํานาจหน้ าที4ในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริ หารงานประจําออกจากกัน ไม่ให้ คนใดคนหนึ4งมี
อํานาจโดยไม่จํากัด ตลอดจนเพื4อความเป็ นอิสระของประธานกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนตามข้ อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจํ าปี ทุกครั งE ให้ กรรมการจํ านวนหนึ4งในสามของจํ านวนกรรมการที4จะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อๆไปให้
กรรมการคนที4อยูใ่ นตําแหน่งนานที4สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที4ออกจากตําแหน่งอาจได้ รับการเลือกตังเข้
E ามา
ใหม่ก็ได้
ธนาคารมีนโยบายเรื4 องการดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื4นของคณะกรรมการไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื4อให้ สอดคล้ อง
กับแนวปฏิบตั ิที4ดีของหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี E
•
กรรมการ ผู้จดั การ และผู้มีอํานาจในการจัดการและที4ปรึ กษาของของธนาคารสามารถเป็ นประธานกรรมการ
หรื อกรรมการที4เป็ นผู้บริ หาร อย่างใดอย่างหนึง4 หรื อหลายอย่างในบริ ษัทอื4นได้ ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ โดยไม่รวมการ
ดํารงตําแหน่งในสถาบันการเงิน
•
กรรมการ ผู้จดั การ ผู้มีอํานาจในการจัดการ และที4ปรึกษาของธนาคารสามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ทงในประเทศและต่
ัE
างประเทศได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท (นับการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
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ธนาคารเป็ น 1บริ ษัทด้ วย) โดยไม่นบั รวมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ที4ธนาคารได้ มาจากการปรั บ
โครงสร้ างหนี E
ธนาคารได้ แต่งตังE นายเศรษฐจักร ลียากาศ เป็ นเลขานุการบริ ษัทและทําหน้ าที4เลขานุการคณะกรรมการเพื4อทําหน้ าที4ให้
คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื4อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการที4ดี ดังนี E
- ให้ คําปรึกษา และคําแนะนําเบื Eองต้ นแก่กรรมการ ในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆของธนาคารให้
มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี
- จัดให้ มีและดําเนินการเรื4 องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
E ดตาม
ให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการและมติที4ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของธนาคาร
- ดําเนินการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลที4เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที4ของกรรมการใหม่ แนะนําลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้ แก่กรรมการใหม่
- จัดให้ มีหลักสูตรฝึ กอบรม สัมมนาต่างๆ เพื4อเพิ4มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้ มีทกั ษะและประสบการณ์ที4
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การทําหน้ าที4กรรมการ
- ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล และรายงานสารสนเทศในส่ว นที4 รั บ ผิ ด ชอบต่อ หน่วยงานที4 กํ า กับ ธนาคารเป็ น
กฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสือ4 สารกับผู้ถือหุ้นทัว4 ไป ให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
- ดําเนินการอื4นๆ ตามที4คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื4องด้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที4เลขานุการบริ ษัท
ข. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการได้ มีการแต่งตังE คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพื4อ
ช่ ว ยกลั4น กรองการปฏิ บัติ ง านเฉพาะด้ า นและสนับ สนุน การปฏิ บัติ ห น้ า ที4 ข องคณะกรรมการให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื4อให้ ธนาคารมีระบบการกํากับดูแลกิจการที4ดี
ค. บทบาท หน้ าทีJและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ความเป็ นผู้นําและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็ นผู้มีความรู้ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถเฉพาะด้ านที4
เป็ นประโยชน์กบั ธนาคาร ทังนี
E E ธนาคารกําหนดบทบาท หน้ าที4 และความรับผิดชอบตลอดจนการสรรหา การแต่งตังE และ
การถอดถอนกรรมการของธนาคารไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการและข้ อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมี
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อํานาจและมุ่งปฏิบตั ิหน้ าที4ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเข้ าใจในภาพรวมของธุรกิจของ
ธนาคาร ติดตามดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี4ยงที4มีประสิทธิ ภาพ และสามารถประเมินการ
บริ หารงานของฝ่ ายจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ที4วางไว้ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2. จริยธรรมและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ธนาคารกําหนดหลักจริ ยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื4อให้
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารที4มีตอ่ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่
ค้ า/เจ้ าหนี E ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ การรักษาความลับของ
ลูกค้ า ความซื4อสัตย์ ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรมในวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎ
ข้ อบังคับอย่างเคร่ งครัด อีกทังให้
E ความร่ วมมือต่อองค์กรที4กํากับดูแลอย่างเคร่ งครัด โดยให้ ถือเป็ นภาระหน้ าที4ที4บคุ ลากร
ของธนาคารทุกคนต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเป็ น
ประจําโดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างถูกต้ อง หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการ
ลงโทษผู้ละเมิดนันทางวิ
E
นยั โปรดดูรายละเอียดหลักจริ ยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารได้ ที4เว็บไซต์
ธนาคาร www.cimbthai.com ทังนี
E E ธนาคารได้ สื4อสารให้ พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม
และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผ่าน Lotus Notes
ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี4ยวกับรายการที4อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที4เกี4ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกันที4ไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี E
• ธนาคารมี น โยบายในการพิ จ ารณาให้ สินเชื4 อ หรื อ ลงทุน ก่ อภาระผูก พัน หรื อ ทํ า ธุ รกรรมที4 มี ลก
ั ษณะคล้ ายการให้
สินเชื4อแก่ผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อแก่กิจการที4มีผลประโยชน์เกี4ยวข้ องกับกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการ
จัดการของธนาคารกับธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์ และไม่มีกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการที4มีผลประโยชน์เกี4ยวข้ องกับการให้
สินเชื4อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที4มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื4อนันๆ
E เข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิสินเชื4อใน
รายการนันE
• ธนาคารมีนโยบายเกี4ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญไว้ ในหลักการกํ ากับดูแลกิ จการของธนาคาร ได้ แก่ การตกลงเข้ า
ทํารายการที4เกี4ยวโยงกัน และ/หรื อการตกลงเข้ าทํารายการเพื4อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง4 สินทรัพย์ที4สําคัญ
และ/หรื อสิทธิในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง4 สินทรัพย์ที4สาํ คัญของธนาคาร โดยธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ
หน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ อง
การพิจารณารายการที4เกี4ยวโยงกันหากเข้ าเกณฑ์การทํารายการที4เกี4ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการธนาคาร รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารซึ4งดํารงตําแหน่งในการเงินและผู้ที4
เกี4 ย วข้ อ งอื4 น ๆ ตามข้ อ กํ า หนดสํานัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (สํานัก งาน ก.ล.ต.)
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการต้ องดําเนินการดังนี E
1) ดูแลให้ สาระของรายการเป็ นธรรม คือ รายการนันสมเหตุ
E
สมผล เป็ นไปเพื4อประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร และเงื4อนไข
ของรายการไม่แตกต่าง หรื อเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และ
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v) ดูแลให้ กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างเพียงพอ
การดําเนินการอนุมัติรายการที4เกี4ยวโยงกัน มีขนตอนนํ
ัE
าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื4อขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติ
จะต้ องไม่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียกับการทํารายการ และกรรมการที4มีสว่ นได้ เสียต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง นอกจากนี E
อาจจัดให้ มีความเห็นจากที4ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ4มเติม กรณีรายการดังกล่าวต้ องขอความเห็นชอบจากที4ประชุมผู้ถือ
หุ้น
ง. การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ ลว่ งหน้ าตลอดทังปี
E โดยจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่าง
น้ อยหนึง4 ครังE ในทุกๆไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพื4อทราบและเพื4อพิจารณาอย่างชัดเจน และอาจจัดให้ มีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ4มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุม เพื4อให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาศึกษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุม ที4 ผ่า นการรั บ รองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื4 อ พร้ อมสํา หรั บให้ ค ณะกรรมการและหน่วยงานที4 เกี4 ย วข้ อ ง
ตรวจสอบได้ ในปี 256w ธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมจํานวน 12 ครังE (รายละเอียดการเข้ าร่วม
ประชุมของกรรมการได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ “การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ”)
จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพื4อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผล
การปฏิ บัติง าน ปั ญหาและอุป สรรคตลอดจนข้ อ สัง เกตและข้ อ เสนอแนะต่า งๆ อัน จะนํ า ไปสู่ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการ
ดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ4งขึ Eน โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ย่อยโดยประเมินแบบรายคณะ ทังE (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (CrossEvaluation) ซึ4งแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่ 1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้ าที4 และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหน้ าที4ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์ กบั ฝ่ ายจัดการ
และ 6) การพัฒ นาตนเองของกรรมการและผู้บ ริ หารและประเมิน แบบรายบุค คล ซึ4ง แบ่ง ออกเป็ น 3 ส่ว น ได้ แ ก่ 1)
โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้ าที4 และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าที4รวบรวมผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
เสนอต่อประธานกรรมการ เพื4อพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการต่อไป
หากจําเป็ น คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตังที
E 4ปรึ กษาภายนอกเพื4อช่วยกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารอย่างน้ อยสามปี ต่อหนึง4 ครังE และเปิ ดเผยการดําเนินการดังกล่าวไว้ ใน
รายงานประจําปี
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รวมทังธนาคารจะจั
E
ดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารเป็ น
ประจําทุกปี เพื4อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับดัชนีวดั ผลสําเร็ จ (Key Performance Indicator) ที4กําหนดตามกลยุทธ์ และ
เป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้ าที4รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
ฉ. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ เปิ ดเผยจํ านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ ที4
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน และกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานที4กํากับดูแล ทังนี
E E ค่าตอบแทนดังกล่าวมีอตั ราที4
เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ระดับค่าตอบแทนของสถาบันอื4น โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี E
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ

•

ธนาคารกําหนดเกี4ยวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ ในข้ อบังคับของธนาคารอย่างกว้ างๆ เพื4อให้ มีความยืดหยุ่นเพียงพอที4จะ
ปรับเปลี4ยนได้ ตามผลการดําเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยกําหนดให้ กรรมการของธนาคารมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากธนาคารในรู ปของเงินรางวัล เบี Eยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื4น ซึ4งที4
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตั ิ โดยที4ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะ
กําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี4ยนแปลงก็ ได้ ทังนี
E E ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของ
พนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคารซึง4 ได้ รับเลือกตังเป็
E นกรรมการในอันที4จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที4เป็ น
พนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้เสนอข้ อมูลต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับการสร้ างผลตอบแทน
ระยะยาวให้ กบั ธนาคารและผู้ถือหุ้น และคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้ องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทังนี
E E ที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครังE ที4 24 ประจําปี 2561 เมื4อวันที4 20 เมษายน 2561 ได้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยประจําปี 2561 โดยอัตราค่าตอบแทนรายละเอียดดังนี E
1.

ค่ าเบียD ประชุมและค่ ารับรองคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. ค่าเบี Eยประชุม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
●

●

ค่ าเบียD ประชุม
(รายเดือน)
71,500 บาทต่อคน
48,400 บาทต่อคน
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●

24,000 บาทต่อคน

●

70,000 บาทต่อคน

20,000 บาทต่อคน
-

ทัง( นี ( กรรมการจะเป็ นผูเ้ สียภาษี เงิ นได้ทีเกิ ดขึ(น
2.

ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการที4 ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตังE จากคณะกรรมการธนาคารให้ เ ป็ น
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคาร ได้ รับค่าตอบแทนเพิ4มเป็ นค่าเบี Eยประชุมรายเดือนและค่าเบี Eยประชุม
จากการเข้ าร่วมประชุมรายครังE ดังนี E
ปี 2561

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)

ค่ าเบียD ประชุม
(รายเดือน)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
● ประธาน
● กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื4นๆ
● ประธาน
● กรรมการ

ค่ าเบียD ประชุม
(รายครังD )

39,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

32,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน

28,600 บาทต่อคน
22,000 บาทต่อคน

23,400 บาทต่อคน
18,000 บาทต่อคน

ทัง( นี ( กรรมการจะเป็ นผูเ้ สียภาษี เงิ นได้ทีเกิ ดขึ(น
•

•

•

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนเพิ4มจากการที4ได้ รับมอบหมายหน้ าที4ความรับผิดชอบ
เพิ4มขึ Eนตามที4คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
คณะกรรมการอาจแต่งตังบุ
E คคลใดมาเป็ นที4ปรึ กษาคณะกรรมการ เพื4อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการงานของ
ธนาคาร โดยกําหนดค่าตอบแทนตามที4เห็นสมควร
คณะกรรมการมีหน้ าที4เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ อง

ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริ มให้ กรรมการได้ เข้ ารับการอบรมเกี4ยวกับบทบาทหน้ าที4 และความรับผิดชอบของกรรมการ
และศึกษาดูงานที4เกี4 ยวข้ องต่างๆอย่างสมํ4าเสมอ เพื4อเพิ4มพูนความรู้ และพัฒนาวิสยั ทัศน์ ให้ กว้ างไกล โดยกรรมการ
ธนาคารส่วนใหญ่ ได้ ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการเป็ นกรรมการบริ ษัทจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) ได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Programme (DCP) และหลักสูตร Director
Accreditation Programme (DAP) ทังE นี E รายละเอีย ดการฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละคนได้ แสดงไว้ ที4ป ระวัติ
คณะกรรมการธนาคาร
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สําหรับในปี 2561 มีกรรมการใหม่ที4ได้ รับแต่งตังจากที
E
4ประชุมผู้ถือหุ้นและที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมจํานวน 3
คน ทังนี
E E ธนาคารจัดให้ มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจํา
พร้ อมทังได้
E ส่งมอบคู่มือกรรมการเพื4อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที4ดี ซึ4งมีหวั ข้ อต่างๆ ได้ แก่ บทบาทหน้ าที4
ความรับผิดชอบของ “กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทังรวบรวมกฎหมายและข้
E
อกําหนดต่างๆ ที4กรรมการควรทราบ
ในฐานะการเป็ นกรรมการ
ธนาคารมีความมุ่งมัน4 ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําหรับผู้บริ หารและพนักงานอื4นในทุกระดับ โดยมุ่งเน้ นด้ านการ
พัฒนาทางอาชีพและการวางแผนบุคลากรภายใน เพื4อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้ พนักงานมีความพร้ อมทังใน
E
ด้ านความรู้ ทักษะ และความสามารถ ธนาคารได้ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามทักษะที4จําเป็ นในตําแหน่ง
งานนันๆ
E เพื4อสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื4อง ธนาคารได้ นําเสนอ 3D Academy ขึ Eนมาเพื4อช่วย
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที4จําเป็ นต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคารในอนาคต
นอกจากนี E ธนาคารยังคงส่งเสริ มให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื4องนอกเหนือจากห้ องเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ
mentoring and coaching, การเรี ยนรู้ จากผู้อื4น (peer to peer learning) รวมถึงการเรี ยนการสอนผ่านสื4ออิเล็กทรอนิกส์
(e-learning) ผ่านบนมือถือที4สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที4ทกุ เวลาอีกด้ วย
ซ. แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื4อง จึงมอบหมายให้ ทรัพยากรบุคคล
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพื4อสรรหาและเตรี ยมความพร้ อมของผู้บริ หารระดับสูงและพัฒนาผู้ที4มีศกั ยภาพที4จะสืบ
ทอดตําแหน่งสําคัญในการบริ หารงานและดําเนินธุรกิจของธนาคารได้ อย่างต่อเนื4อง ทังที
E 4สามารถสืบทอดตําแหน่งได้ ทนั ที
หรื อในระยะเวลาที4กําหนดโดยมีขนตอนสํ
ัE
าคัญในการดําเนินการ เพื4อผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร
9.2
คณะกรรมการชุดย่ อยของธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
4. คณะกรรมการสําหรับธุรกรรมชาริ อะฮ์
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. นายมาริ ษ สมารัมภ์
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
3. นายรอม หิรัญพฤกษ์
4. นางสาวสิริพร สนัน4 ไพเราะ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
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ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน เป็ น เลขานุการเกี4ยวกับงานกํากับการปฏิบตั ิงาน

อํานาจ หน้ าทีJและความรับผิดชอบ
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตั ิหน้ าที4ตามกฎหมายทังในด้
E านบัญชี หลักปฏิบตั ิในการรายงานต่างๆ และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี คณะกรรมการตรวจสอบต้ องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี4ยง
และหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ เพื4อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรื อไม่โดยคํานึงถึงข้ อกําหนดละหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย รวมทังE ข้ อ กํ า หนดสํา หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นของสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้ วย
2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. เสนอแต่งตังE ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกที4เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
รวมทังสอบทานประสิ
E
ทธิผลของการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
4. สอบทานประสิท ธิ ผ ลของงานกํ า กับ การปฏิ บัติ ง าน รวมทังE กํ า กับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของหน่ว ยงานกํ า กับ การ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของทางการที4เกี4ยวข้ อง
5. สอบทานประเด็นเกี4ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามที4หน่วยงานกํากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้ มีการ
ดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็ วจากฝ่ ายจัดการ
6. สอบทานให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ เพื4อนําเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุม่
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
7. สอบทานรายการที4ทํากับบุคคลที4เกี4ยวข้ องกันทังหมดซึ
E
ง4 เสนอโดยฝ่ ายจัดการอันอาจเกิดขึ Eนภายในกลุม่ ธนาคารก่อน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื4อทราบเป็ นระยะๆ
8. รายงานต่อ คณะกรรมการธนาคารเพื4 อ ทราบเกี4 ย วกับ การดํา เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ การปรั บ ปรุ ง ประเด็ น ต่า งๆหาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วว่าอาจมีรายการที4มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการ
ทุจริ ต การปฏิบตั ิที4ไม่เป็ นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสําคัญด้ านการควบคุมภายใน หรื อการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดต่างๆที4
เกี4 ยวข้ อง หากคณะกรรมการธนาคารหรื อฝ่ ายจัดการไม่ได้ มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที4
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณากํ า หนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ4ง คนใดต้ อ งรายงานรายการดัง กล่า วต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลท.
9. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื4อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของธนาคาร โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ลงนาม รายงานนี Eจะต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยตามที4 ตลท. กําหนด
10. กํ า หนดขอบเขตบทบาทและหน้ า ที4 ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้เ ชี4 ย วชาญภายนอกในการให้ บ ริ ก ารคํ า ปรึ ก ษาแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อการแต่งตังฝ่
E ายบริ หารเพื4อทําหน้ าที4ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดแจ้ ง
11. อนุมตั ิปรับปรุ งแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที4เกี4ยวกับการกํากับการปฏิบตั ิงานที4หน่วยงานกํากับ
ดูแลไม่ได้ กําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
12. อนุมตั ิรายงานการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที4หน่วยงานที4เกี4ยวข้ องกําหนด
13. อนุมตั ิกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในและงานกํากับการปฏิบตั ิงาน
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14. ปฏิบตั ิหน้ าที4อื4นใดตามที4กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิภารกิจอื4นใดตามที4คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ครอบคลุมถึง กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
2. คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
กรรมการอิสระ
2. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
รองประธานกรรมการ
สํารอง
3. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
กรรมการ
4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารทรัพยากรบุคคล

เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการและประธาน

เป็ น
เป็ น

กรรมการ
เลขานุการ

อํานาจ หน้ าทีJและความรับผิดชอบ
1. ด้ านสรรหา
•
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ขึ Eนไป) เพื4อเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหากมีการร้ องขอ
•
คัดเลือก และเสนอชื4อบุคคลที4มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื4อดํารงตําแหน่งต่างๆดังต่อไปนี E เพื4อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมตั ิ
ก) กรรมการธนาคาร
ข) กรรมการธนาคารที4ได้ รับการแต่งตังให้
E เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ Eนไป
•

•
•

2.
•

ดูแลให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที4เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี4ยนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อ มที4 เ ปลี4 ย นไป โดยคณะกรรมการจะต้ อ งประกอบด้ ว ยบุค คลที4 มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของธนาคาร
พิจารณาการแต่งตังและค่
E
าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในเครื อของธนาคารและเสนอให้ คณะกรรมการของ
บริ ษัทในเครื อเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
ด้ านกําหนดค่าตอบแทน
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื4น รวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื4นที4ให้ แก่
กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ Eนไป) โดยต้ องมีหลักเกณฑ์ ที4ชัดเจน
โปร่งใส เพื4อเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หากมีการร้ องขอ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรื4 องผลประโยชน์และสวัสดิการต้ องครอบคลุมในทุกด้ านที4เกี4ยวกับ
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ค่าตอบแทน ซึ4งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ที4
เกี4ยวข้ องด้ วย)
•
ดูแ ลให้ ก รรมการ และผู้มี อํ า นาจในการจัด การ (ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึนE ไป) ได้ รั บ ผลตอบแทนที4
เหมาะสมกับหน้ าที4และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที4ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที4และความรับผิดชอบเพิ4มขึ Eน
ควรได้ รับค่าตอบแทนที4เหมาะสมกับหน้ าที4และความรับผิดชอบที4ได้ รับมอบหมายนันE
•
กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ Eน
ไป) เพื4 อพิ จ ารณาปรั บผลตอบแทนประจํ าปี โดยจะต้ องคํ านึง ถึง หน้ า ที4 ค วามรั บ ผิ ดชอบ และความเสี4ย งที4
เกี4ยวข้ อง รวมถึงให้ ความสําคัญการเพิ4มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
ด้ วย
•
เปิ ดเผยนโยบายเกี4ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมทังจั
E ดทํารายงาน
การกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้ อยต้ องมีรายละเอียดเกี4ยวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี ของธนาคารด้ วย
•
ทบทวนโครงสร้ างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื4อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group
•
พิ จ ารณาและเสนอกรอบการปรั บ เงิ น เดื อ นและโบนัส ประจํ า ปี ของกลุ่ม ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย เพื4 อ ให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
•
อนุมตั ิการปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงานที4มีคา่ ใช้ จ่ายไม่เกิน 50 ล้ านบาท
3. ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
•
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของ
ธนาคาร เพื4อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ อง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื4อพิจารณาอนุมตั ิ
•
อนุ มัติ แ นวปฏิ บัติ ด้ านการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื4 อ ให้ หน่ ว ยงานที4 เ กี4 ย วข้ องนํ า ไปปฏิ บัติ และรายงานให้
คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพื4อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที4ดีของธนาคาร
4. พิจารณาเรื4 องต่างๆตามที4ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
3. คณะกรรมการ Board Risk Committee
คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้ วย
1. ดาโต๊ ะ ลี ค๊ อก ควอน
กรรมการ
2. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
กรรมการ
สํารอง
3. นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
กรรมการ
‚. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
กรรมการ
5. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย4 ง
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อํานาจ หน้ าทีJ และความรับผิดชอบ
อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการด้
E
านความเสีย4 งชุดต่างๆ และกําหนดอํานาจ หน้ าที4และความรับผิดชอบ ตลอดจนอนุมตั ิ
เปลีย4 นแปลงกรรมการและแต่งตังกรรมการใหม่
E
ดังนี E
1.1 คณะกรรมการบริ หารความเสีย4 ง
1.2 คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี Eสิน
1.3 คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
1.4 คณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ
1.5 คณะกรรมการด้ านความเสี4ยงชุดอื4น ๆ ที4ได้ รั บการแต่งตังE และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk
Committee
อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริ หารความเสี4ยง เพดานความเสี4ยงและ Management Action Trigger
(MAT) ของความเสี4ยงด้ านต่างๆ เช่น ความเสี4ยงด้ านตลาด ความเสี4ยงด้ านเครดิต ความเสี4ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความ
เสีย4 งด้ านกลยุทธ์ของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดังนี E
กรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย4 ง เพดานความเสีย4 งและ MAT ของธนาคาร
2.1 อนุมตั ิกรอบ/นโยบายบริ หารความเสี4ยงใหม่ หรื อการปรับปรุ งกรอบ/นโยบายฯที4อาจส่งผลกระทบทําให้ ระดับ
ความเสี4ย งเพิ4 มขึนE อย่า งมีนัยสํา คัญ ซึ4งหน่วยงานราชการอนุญาตให้ คณะกรรมการที4ไ ด้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
2.2 อนุมตั ิเพดานความเสีย4 งและ MATทุกประเภท ซึ4งหน่วยงานราชการอนุญาตให้ คณะกรรมการที4ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
กรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย4 ง เพดานความเสีย4 งและ MAT ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
2.3 ให้ ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริ หารความเสี4ยงใหม่ที4บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจําเป็ นต้ องมี หรื อการ
ปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที4อาจส่งผลกระทบทําให้ ระดับความเสีย4 งเพิ4มขึ Eนอย่างมีนยั สําคัญ ก่อนนําเสนอเพื4อขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
2.4 พิจารณาให้ ความเห็นชอบเพดานความเสีย4 งและ MAT ต่างๆ ก่อนนําเสนอเพื4อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
กํากับดูแลการบริ หารความเสีย4 งทุกประเภทและการบริ หารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทาง
การเงิน ดังนี E
3.1 ติดตามการดําเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริ หารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/นโยบาย
และกลยุทธ์อื4นๆที4เกี4ยวข้ องว่ามีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามที4กําหนด
3.2 พิจารณาอนุมตั ิ Risk Posture และสถานการณ์สมมติฐานเพื4อใช้ ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
พิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื ออนุมัติข้อเสนอที4ได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้ านความเสี4ยงชุดต่างๆ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
บุคคลที4 3 (ใหม่) ที4ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
อนุมตั ิบคุ คลที4 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด และบริ ษัทใน
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ4 มขายผลิตภัณฑ์ หรื อให้ ความเห็นชอบบุคคลที4 3 (ใหม่) ของบริ ษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอเพื4อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
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5. กําหนดแนวทางด้ านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้ านความเสีย4 งชุดต่างๆ
6. ดูแลให้ มีโครงสร้ างพืนE ฐาน ทรั พยากร ระบบงาน รวมถึงเครื4 องมือวัดความเสี4ยงด้ านต่างๆและองค์ ประกอบอื4นๆ
สําหรับการบริ หารความเสี4ยงของธนาคารและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื4อให้ ระดับความเสี4ยงอยู่ในเกณฑ์ที4
ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้ างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสีย4 งและวินยั ในการบริ หารความเสีย4 งให้ มีอย่างทัว4 ถึง
ทังองค์
E กร
7. แต่งตังที
E 4ปรึกษาภายนอกเพื4อทบทวนและให้ คาํ ปรึกษาเรื4 องการบริ หารความเสีย4 งแก่คณะกรรมการ Board Risk
Committee ตามความจําเป็ น
8. อนุมตั ิและกํากับดูแลให้ การดําเนินการดังต่อไปนี Eเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
8.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลที4เกี4ยวข้ องกับความเสีย4 ง และ
8.2 การควบคุมภายในเกี4ยวกับกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลที4เกี4ยวข้ องกับความเสีย4 ง
ครอบคลุมถึง บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
4. คณะกรรมการชุดย่ อยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้ วยผู้เชี4ยวชาญทางด้ านศาสนาอิสลาม ซึ4งมิได้ เป็ นพนักงานของธนาคาร และ/หรื อ มิได้ ดํารงตําแหน่งใน
ธนาคารอื4นใด
1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
2. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อํานาจ หน้ าทีJและความรับผิดชอบ
1. ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ตา่ งๆ ในการประกอบกิจการการให้ บริ การหรื อธุรกรรมทางการเงินตามหลักชาริ อะฮ์ (Shariah
Business) ผ่านธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
2. ให้ ความเห็นและนําเสนอเรื4 องดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรื อ คณะกรรมการย่อยที4เกี4ยวข้ องอื4นๆของ
ธนาคาร
9.3 คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้ วย
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
2. ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
3. ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย4 ง
4. ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
5. ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
6. ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
7. ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจ
และวาณิชธนกิจ
8. ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
ผู้บริ หารสูงสุดสือ4 สารองค์กร
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
ผู้บริ หารสูงสุดธนบดีธนกิจ
ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารประสบการณ์ลกู ค้ า
เลขานุการบริ ษัท
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เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
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เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
อํานาจ หน้ าทีJและความรับผิดชอบ
1. ให้ คําปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
2. ควบคุมดูแลและประเมินผลการดําเนินงานด้ านต่างๆของธนาคาร
3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริ หารงานด้ านต่างๆของธนาคาร
4. พิจารณาแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการบริ หารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
5. กําหนดการทํางานร่วมกันระหว่างสายงานและการทํางานระหว่างประเทศ
6. พิจารณาเกี4ยวกับกฎเกณฑ์ที4สาํ คัญอย่างรัดกุม
7. อนุมตั ิอํานาจอนุมตั ิเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานต่างๆที4ไม่เกี4ยวกับความเสีย4 ง
8. อนุมตั ิปรับปรุ งแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที4เกี4ยวกับนโยบายการบริ หารจัดการ/การปฏิบตั ิการ/
เรื4 องอื4นๆที4หน่วยงานกํากับดูแลไม่ได้ กําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณาอนุมตั ิการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนุมตั ิและนโยบายของธนาคารที4มีผลกระทบจากการปรับโครงสร้ าง
องค์กร
10. อนุมตั ิการแต่งตังเปลี
E 4ยนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้ าที4 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื4อ
การสือ4 สาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
11. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปั ญหาที4ไม่เกี4ยวข้ องกับการเงินในโครงการ 1Platform
12. ทบทวนให้ ความเห็นพิจารณาและอนุมตั ิตงสํ
ั E ารองตามกฎหมายเพื4อรองรับความเสียหายจากกรณีที4ธนาคาร/ผู้บริ หาร
ถูกฟ้ องร้ องตามที4นําเสนอโดยหน่วยงานกฎหมาย
13. อนุมตั ิคา่ ธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุนหรื อการแนะนําลูกค้ าที4ผา่ นช่องทางสายงานธุรกิจรายย่อย สําหรับกรณี
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที4 3 และไม่ใช่รายการที4เกี4ยวโยงกัน และไม่มีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากที4คณะ
กรรมการบริ หารความเสีย4 งได้ เคยอนุมตั ิแล้ ว
14. อนุมตั ิผลิตภัณฑ์ของบุคคลที4 3 ที4ไม่มีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากที4คณะกรรมการบริ หารความเสี4ยงได้
เคยอนุมตั ิแล้ ว
15. อนุมตั ิการแต่งตังตั
E วแทนประกันภัยของธนาคาร
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16. เรื4 องอื4นๆตามที4ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
ครอบคลุมถึง กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร :
9.4

การกํากับดูแลการจัดการของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ธนาคารมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที4ระดับบริ หารของธนาคารเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม และให้
มีการรายงานความคืบหน้ าและผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในการประชุมคณะกรรมการจัดการของ
ธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน คณะกรรมการธนาคารยังได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง เพื4อทําหน้ าที4 ควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบและดูแลให้ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสีย4 งที4ได้ กําหนดไว้
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี E คณะกรรมการธนาคารยังได้ สนับสนุนให้
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้ าที4ตรวจสอบบริ ษัทในเครื อทังหมดด้
E
วย เพื4อให้ ธนาคารสามารถกํากับดูแล
และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รวมทังสอบทานรายงานทางการเงิ
E
นของกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินให้ ถกู ต้ องและเพียงพอ
9.5

การดูแลเรืJองการใช้ ข้อมูลภายใน

ธนาคารมีการดูแลเรื4 องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี E
คณะกรรมการธนาคารได้ มีนโยบายและกําหนดเป็ นระเบียบงาน ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
ธนาคาร รวมถึง คู่สมรส และบุต รที4 ยัง ไม่บ รรลุนิติ ภ าวะใช้ ข้ อ มูลภายในอัน เป็ นสาระสํา คัญ และมี ผลกระทบต่อ การ
เปลี4ย นแปลงหลัก ทรั พ ย์ ข องธนาคาร ซึ4งยัง ไม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ไปใช้ เ พื4 อ ทํ า การซื อE ขาย โอน หรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง w เดือนก่อนที4ข้อมูลนันจะออกสู
E
ส่ าธารณชน
นอกจากนี E กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
E ระดับรองกรรมการผู้จดั การขึ Eนไป หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ผู้บริ หารระดับสูง และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที4เป็ นระดับผู้บริ หารฝ่ ายขึ Eนไปหรื อเทียบเท่า
มีหน้ าที4ต้องรายงานการซื Eอ-ขายหลักทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี4ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของธนาคารต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) และต้ องสําเนารายงานดังกล่าวให้ สาํ นัก
กรรมการผู้จดั การใหญ่เพื4อเก็บเป็ นหลักฐาน ธนาคารได้ จดั ทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริ หารของธนาคาร รวมถึง
จรรยาบรรณของพนักงานที4ครอบคลุมเรื4 องการใช้ ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที4 โดยหลีกเลี4ยงความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื4อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่ งใส ทังนี
E E แนวทางดังกล่าว
ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ ว
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่ งตังD ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่ าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที4พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพื4อการแต่งตังเป็
E น
ผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื4อพิจารณา
เสนอขออนุมตั ิจากที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี รายชื4อของผู้สอบบัญชีภายนอกที4จะนําเสนอต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่ าสอบบัญชี
สําหรับปี สิ Eนสุดวันที4 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีภายนอกดังนี E
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุม่ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 11.3 ล้ านบาท โดยมีค่าใช้ จ่ายอื4นๆที4เกี4ยวข้ อง ได้ แก่ ค่าเดินทาง
และค่าถ่ายเอกสาร
(2) ค่ าตอบแทนอืJน (Non-audit Fee)
กลุม่ ธนาคารไม่มีคา่ ตอบแทนของงานบริ การอื4นให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของธนาคารในรอบปี บัญชี 2561
„.… คณะกรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที4 ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดีสําหรั บบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที4ออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง4 ยืน ดังนันE ที4ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครังE ที4 2/2562 เมื4อวันที4 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิทบทวนนโยบายหลักการกํากับดูแล
กิจการของธนาคารให้ สอดคล้ องกับ CG Code เพื4อนํามาปรับใช้ ตามบริ บททางธุรกิจของธนาคาร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังE
เพื4อให้ ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้ านการกํากับดูแลกิจการที4เปลีย4 นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ธนาคารให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลัก ด้ วยตระหนักว่าการที4
ธุรกิจจะเติบโตได้ อย่างยัง4 ยืนต้ องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า
เจ้ าหนี I และภาครัฐ ธนาคารจึงได้ กําหนดนโยบายต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี I
ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมัน4 ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ าตลอดเวลา เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกู ค้ าด้ วยการนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที4มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารมุง่ มัน4 ให้ มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่ งใส เกิดผลการดําเนินงานที4 สามารถ
สร้ างผลตอบแทนที4ดีเติบโตขึ Iนอย่างต่อเนื4อง มัน4 คงและเหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที4ในการรักษาไว้
ซึง4 ทรัพย์สนิ ชื4อเสียง และภาพลักษณ์ที4ดีของธนาคาร
พนักงาน
ธนาคารถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที4มีคา่ อย่างยิง4 จึงมุง่ มัน4 ที4จะส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ า มีความมัน4 คงในอาชีพและให้ ผลตอบแทนที4เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและผล
การปฏิบตั ิงาน
คู่ค้า/เจ้ าหนี %
ธนาคารยึดมั4นในการดําเนินธุรกิ จด้ วยความซื4อสัตย์ อยู่บนพื Iนฐานของการปฏิบัติตามสัญญาและภายใต้
เงื4อนไขทางธุรกิจที4เป็ นธรรมและเสมอภาคต่อคูค่ ้ า/เจ้ าหนี I
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ(งแวดล้ อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง4 แวดล้ อม เป็ นหนึง4 ในนโยบายของธนาคารที4จะตอบแทนต่อสังคม ธนาคารจึงมุ่ง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที4เกี4ยวข้ องอย่างเคร่งครัด ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ มีกิจกรรมเพื4อสังคมต่าง ๆ
ที4เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยรวม
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ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งขันทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันภายใต้ กรอบกติกาที4เป็ นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้ อมูลที4เป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที4ไม่สจุ ริ ต และไม่ทําลายชื4อเสียงของคู่แข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ ที4ปราศจากความจริ ง
หรื อไม่เป็ นธรรม
การให้ ความร่ วมมือต่ อองค์ กรที(กาํ กับดูแล
ธนาคารมีนโยบายให้ ความร่ วมมือต่อองค์กรที4กํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มที4 โดยธนาคารจะรายงานข้ อมูล
ข่าวสาร หรื อสารสนเทศต่อองค์กรที4กํากับดูแลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และสมํ4าเสมอ เพื4อให้ มนั4 ใจว่าการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี
ธนาคารกําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่ อสังคม โดยกําหนดหลักการ 8 ข้ อ ตามแนวทางความรั บผิดชอบต่ อ
สังคมของกิจการที(จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ดังนี %
1.

การประกอบกิจการเพื(อความเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันภายใต้ กรอบกติกาที4เป็ นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้ อมูลที4เป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที4ไม่สจุ ริ ต และไม่ทําลายชื4อเสียงของคู่แข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ ที4ปราศจากความจริ ง
หรื อไม่เป็ นธรรม
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั(น
ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื4อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม รวมถึง
ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื4 องการต่อต้ าน ธนาคารยังได้ จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื4 อง “การ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชั4น” เพื4อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ยึดถื อและปฏิบัติตามนโยบายอย่า ง
เคร่งครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หารความเสีย4 งการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ เพื4อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื4อให้
กรรมการผู้บริ หารและพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามที4มีการกําหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างใน
เรื4 องถิ4นกําเนิด เชื Iอชาติ เพศอายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื4อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทังการไม่
I
ร่วมข้ องเกี4ยว หรื อสนับสนุนหน่วยงาน
หรื อบุคคลที4ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที4เกี4ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพื Iนฐานในเรื4 องเชื Iอชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกําเนิด อายุ ความพิการทาง
ร่างกาย หรื อลักษณะส่วนบุคคลที4ไม่เกี4ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการแต่งตังโยกย้
I
าย การให้ รางวัลและการลงโทษ
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รวมทังสวั
I สดิการ ต้ องตังอยู
I ่บนพื Iนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระทํ
I
า หรื อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารมุง่ มัน4 ให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์และสร้ างความพึงพอใจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที4ดีอย่างมี
คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง
หรื อเงื4อนไขต่างๆ ที4มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า เพื4อร่ วมหาแนว
ทางแก้ ไขไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6.

การดูแลรักษาสิ(งแวดล้ อม
ธนาคารให้ ความร่วมมือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับเกี4ยวกับสิ4งแวดล้ อม รวมถึงดูแลด้ านความปลอดภัย
และสิง4 แวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝั งและส่งเสริ มพนักงานให้ มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิ4งแวดล้ อมและ
สังคมอย่างต่อเนื4องและจริ งจัง ธนาคารจึงจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื4อให้ การดําเนินงานในเรื4 องดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื4อง ตามมาตรฐานของระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง4 แวดล้ อมที4กําหนดไว้
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เพื4อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ที4ชดั เจนในการดําเนินการในเรื4 องดังกล่าว ธนาคารร่ วมกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB
Foundation) เปิ ดตัวโครงการ "คอมมิวนิตี I ลิงค์" (Community Link) ซึ4งก่อตังขึ
I Iนเพื4อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยัง4 ยืน โดยแนวคิดหลักคือ สาขาต่างๆ ทัว4 ประเทศจะทําหน้ าที4เป็ นศูนย์กลาง ในการเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมอย่างใกล้ ชิดในการดําเนินงาน ด้ วยการร่ วมมือกับองค์กรส่วนท้ องถิ4นและองค์กรที4ไม่แสวงหากําไร ในการ
สร้ างสรรค์โครงการที4เหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการในพื Iนที4นนั I ๆ อย่างแท้ จริ ง โดยประสานความร่วมมือทังใน
I
ส่วน ลูกค้ า ผู้บริ หาร สื4อมวลชน และพันธมิตรของธนาคาร ริ เริ4 มและต่อยอดโครงการ ด้ วยความรู้ ความเข้ าใจในชุมชน
อย่างแท้ จริ ง แต่พฒ
ั นาด้ วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน
8.

นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้ กบั ลูกค้ าของธนาคารเพื4อตอบสนองความต้ องการ
และสนับสนุนในเรื4 องการอนุรักษ์ พลังงาน โดยธนาคารมีสินเชื4อพลังงานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วัตถุประสงค์ เป็ นวงเงินกู้
เพื4อรองรับลูกค้ าที4ต้องการลงทุนเพื4อก่อให้ เกิดการประหยัดพลังงานและมีการใช้ พลังงานที4มีประสิทธิภาพมากขึ Iน
10.2

การดําเนินงาน

การดําเนินงานตามหลักการ 8 ข้ อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที4จดั ทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี I
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1.

การประกอบกิจการเพื(อความเป็ นธรรม
ธนาคารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ สิน เชื4 อ ที4 โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดหรื อ ระเบี ย บที4
หน่วยงานกํากับดูแลเป็ นผู้กําหนด นอกจากนี I ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี4ยวกับรายการที4อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อรายการที4เกี4ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกันที4ไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี I
• ธนาคารมีนโยบายในการพิ จารณาให้ สินเชื4 อ หรื อ ลงทุน ก่ อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมที4 มีลก
ั ษณะคล้ าย
การให้ สนิ เชื4อแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรื อแก่กิจการที4มีผลประโยชน์เกี4ยวข้ องกับกรรมการหรื อผู้มี
อํานาจในการจัดการของธนาคารกับธนาคารทุกกรณีตามอัตราส่วนที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดย
ต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์ และไม่มีกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการที4มี
ผลประโยชน์เกี4ยวข้ องกับการให้ สินเชื4อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที4มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื4อ
นันๆ
I เข้ าร่วมพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื4อในรายการนันI
• ธนาคารมีนโยบายเกี4ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้ แก่ การ
ตกลงเข้ าทํารายการที4เกี4ยวโยงกัน และ/หรื อการตกลงเข้ าทํารายการเพื4อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึง4 สินทรัพย์ที4สาํ คัญ และ/หรื อสิทธิในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง4 สินทรัพย์ที4สาํ คัญของธนาคาร โดยธนาคาร
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ อง
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั(น

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั(น
ธนาคารไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน4 ใดๆ ทังสิ
I Iนโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดในทุ
I
กประเทศและทุก
หน่วยงานที4เกี4ยวข้ อง นอกจากนี I คณะกรรมการของธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จึงจัด
ให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนได้ โดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร และได้ ทําการเปิ ดเผยช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของธนาคาร
โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื4อผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน เพื4อคุ้มครองผลกระทบที4อาจ
เกิดขึ Iนกับผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว
ทังนี
I I เพื4อให้ มนั4 ใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบตั ิและข้ อกําหนดที4เหมาะสมในการป้องกันคอร์ รัปชัน4 ธนาคารยังได้ จดั ทํา
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื4 อง “การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน4 ” เพื4อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ยึดถือ
และปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หาร
ความเสีย4 งการควบคุมภายในและการตรวจสอบ เพื4อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร และนอกเหนือจากการประกาศใช้
นโยบายแล้ ว ธนาคารยังมีแผนงานที4จะจัดทําไว้ ในระบบ E-Learning เพื4อส่งเสริ มการสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อพนักงาน
อีกด้ วย ทังนี
I I รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที4เกี4ยวข้ องกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน4 ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็ปไซต์ของ
ธนาคาร www.cimbthai.com ภายใต้ หวั ข้ อ การกํากับดูแลกิจการ
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิ ขนพื
ั I Iนฐานที4มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื4 อง
เชือI ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื4 อทางการเมือง หรื อความเชื4อในทางอื4นใด ทังI นี I เพื4อเป็ นการส่งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารจึงมีกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดงั นี I
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ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ
ประกาศ คําสัง4 ต่างๆ ของธนาคาร
ธนาคารยึดหลักความยุติธรรมและจริ งใจในการบริ หารจัดการ โดยมีหลักปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมธุรกิจ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
ธนาคารมี ม าตรฐานการจ้ า งงานตามที4 ก ฎหมาย ข้ อ บังคับ ระเบีย บ คํ าสั4ง และแนวปฏิ บัติ ที4 กํา หนดขึนI
ปราศจากการ บังคับใช้ แรงงานและการล่วงละเมิดหรื อการข่มเหงในทุกรูปแบบ
พนักงานทุกคนจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการ
ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ธนาคารได้ จดั สิทธิประโยชน์ในเรื4 องของสวัสดิการที4จําเป็ น ให้ แก่พนักงานของธนาคารมากกว่าที4กฎหมาย
กําหนด รวมทังสิ
I ทธิประโยชน์อื4นๆ ทังนี
I I ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื4อนไขไว้ ปฏิบตั ิภายในองค์กร
โดยเฉพาะตามความเหมาะสม

4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี Iยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภท
สินเชื4อที4อยู่อาศัย สินเชื4อรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์ สินเชื4 อเพื4อการศึกษา และสินเชื4อเอนกประสงค์ เพื4อให้ ธนาคาร
สามารถแข่งขันกับธนาคารชันนํ
I าของประเทศและรักษาพนักงานที4มีคณ
ุ ภาพให้ คงอยูก่ บั ธนาคารได้ ธนาคารยังคงมีแผน
ที4จะปรับปรุงสวัสดิการเพื4อพนักงานในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื4อง เพื4อทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างที4ลกู จ้ างเลือกและต้ องการ
เข้ าร่วมทํางานด้ วย

ธนาคารมีความมุง่ มัน4 ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้ นด้ านการพัฒนาทางอาชีพและการ
วางแผนบุคลากรภายใน เพื4อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้ พนักงานมีความพร้ อมทังในด้
I านความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ ในปี hijk ธนาคารได้ จัดฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานทังสิ
I Iนจํานวน lmn หลักสูตรประกอบด้ วยการฝึ กอบรม
ภายในธนาคารจํ านวน knoหลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน khk หลักสูตร คิดเป็ นจํ านวนวันอบรมต่อ
พนักงานเฉลีย4 เท่ากับ i วัน ต่อคนต่อปี โดยมีคา่ ใช้ จ่ายด้ านการพัฒนาพนักงานในปี hijk จํานวนเงินทังสิ
I Iน ll.o ล้ านบาท
ในปี hijk ธนาคารได้ นําเสนอโครงการใหม่ด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานหลายโครงการ อาทิ โครงการ lD
Academy เพื4อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที4จําเป็ นต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของ
ธนาคารในอนาคต ตลอดจนถึง การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามทักษะที4จําเป็ นในตําแหน่งงานนันๆ
I เพื4อ
สนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื4อง นอกจากนี I ธนาคารยังคงส่งเสริ มให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื4องนอกเหนือจากห้ องเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรี ยนรู้ จากผู้อื4น (peer to peer
learning) รวมถึงการเรี ยนการสอนผ่านสื4ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือที4สามารถเรี ยนรู้ ได้ ทกุ ที4ทกุ เวลาอีก
ด้ วย
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ธนาคารยังให้ ความสําคัญและสนับสนุนพนักงานที4มีศกั ยภาพผ่านหลักสูตรการพัฒนาความเป็ นผู้นําหลาย
หลักสูตรทังที
I 4จัดขึ Iนในประเทศไทยและที4ระดับภูมิภาค อาทิ เช่น หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme
(CLP), Accelerated Universal Bankers (AUB), Regional Middle Management Development Programme เป็ นต้ น
ซึง4 ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีโอกาสแลกเปลีย4 นความรู้และสร้ างเครื อข่ายกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีอีกด้ วย
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการให้ ข้อมูลเกี4ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที4ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
เพื4อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิด
เกี4ยวกับคุณภาพ หรื อเงื4อนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ
นอกจากนี I ธนาคารให้ ความสําคัญในการรักษาข้ อมูลที4เป็ นความลับของลูกค้ า ไม่นําความลับของลูกค้ าไปใช้
เพื4อประโยชน์ของตนเองและผู้ที4เกี4ยวข้ อง รวมถึงจัดให้ มีช่องทางและกระบวนการให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี4ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การให้ บริ การ โดยดําเนินการตอบสนองความต้ องการได้ อย่างรวดเร็ ว
6.

การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ(งแวดล้ อม
ปี 2561 นับเป็ นอีกปี หนึง4 ที4ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงมุง่ มัน4 สืบสานพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้
แนวคิด COMMUNITY LINK เดินหน้ าติดปี ก เติมฝั น เพิ4มโอกาสทางการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยนในพื Iนที4หา่ งไกล ที4ยงั ขาด
แคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา ควบคู่กบั การพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ4นให้ ชุมชนและโรงเรี ยนได้ ก้าวไปข้ างหน้ าพร้ อมๆ กัน
อย่างยัง4 ยืน โดยในด้ านการศึกษา หนึง4 ในหัวใจหลักของการสนับสนุน คือ ด้ าน ICT (Information and Communication
Technology) เพื4อสร้ างโอกาสที4เท่าเทียมให้ เด็กนักเรี ยนสามารถเข้ าถึงแหล่งความรู้ ได้ อย่างเปิ ดกว้ าง ผ่านคอมพิวเตอร์ ที4
ธนาคารมอบให้ นอกจากนี I ธนาคารยังเล็งเห็นความสําคัญของการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน จึงได้ สนับสนุนโครงการต่าง ๆ
อาทิ แปลงเกษตรสาธิตปลูกพืชท้ องถิ4น พร้ อมห้ องแปรรูป โรงเพาะเห็ด โรงเรื อนเลี Iยงไก่ โรงเรื อนเลี Iยงหมู โรงปั นI ตุ๊กตาดิน
เผา ห้ องเรี ยนเบเกอรี4 เป็ นต้ น เพื4อส่งเสริ มให้ เด็กๆได้ ฝึกวิชาชีพและส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ4น ซึ4งมีหลายโครงการที4ชุมชน
ได้ เข้ ามาต่อยอดพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการที4ทนั สมัยไปพร้ อมกับนักเรี ยนด้ วย
ในด้ านสังคม ธนาคารได้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา สํานักงาน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต•ิ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จ. นครราชสีมา จัดหลักสูตรและวิทยากรที4
มีความเชี4ยวชาญด้ านผ้ าไหม อบรมให้ ความรู้ การทอผ้ าไหมแก่นกั เรี ยนและชาวบ้ านชุมชนบ้ านหนองม่วงหวานในทุก
ขันตอน
I
ตังแต่
I การปลูกต้ นหม่อน การเลี Iยงตัวไหม จนถึงการฟอกย้ อมสีเส้ นไหมด้ วยสีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติที4หาได้
ในท้ องถิ4น จนปั จจุบนั โรงเรี ยนและชุมชนประสบความสําเร็ จอย่างดียิ4ง โดยผ้ าไหมของเด็กนักเรี ยนจํานวน 3 คน ได้ ผ่าน
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีเงิน จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ซึ4งเป็ น
โรงเรี ย นแรกในประเทศไทย พร้ อมกับ ประชาชนในชุมชนอีก 2 คนที4 ได้ รับ ตรานกยูงพระราชทานสีเ งิ น นี I สะท้ อนถึ ง
ความสําเร็ จของความร่ วมมือกันระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน อีกทังI ธนาคารยังมุ่งมั4นพัฒนาโครงการที4เคยทําร่ วมกับ
โรงเรี ยนในปี ที4ผ่านมา เพื4อส่งเสริ มและต่อยอดจากโครงการที4มีอยู่เดิม อาทิ “ติดปี กเติมฝั น...โครงการธนาคารหมู” และ
โครงการอื4น ๆ อีกมากมาย เพื4อก้ าวสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง4 ยืน ทังด้
I านวิชาการและทักษะชีวิต
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นอกเหนือจากการส่งเสริ มทางด้ านการศึกษาและชุมชนแล้ ว ธนาคารยังมุ่งเน้ นให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน รวมถึงสร้ างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหน่วยงาน ผ่านการส่งเสริ มความเป็ นจิตอาสาและ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกในการช่วยเหลือสังคม โดยการรับสมัครพนักงานของธนาคารเข้ ามาเป็ นจิตอาสาเพื4อร่ วมโครงการต่าง
ๆ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานในสาขาต่างจังหวัดได้ มีสว่ นร่ วมในการสํารวจและนําเสนอโรงเรี ยนในชนบทที4ขาดแคลน
โดยธนาคารจะเป็ นเพียงผู้ให้ คําปรึกษาและสนับสนุน แต่กระบวนการทังหมดรวมถึ
I
งติดต่อกับโรงเรี ยนและชุมชน พนักงาน
จะเป็ นผู้ดําเนินการเอง ถือเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนในท้ องถิ4นอีกด้ วย
ดังนันI ปรัชญาหลักของการดําเนินโครงการเพื4อสังคมของธนาคาร นอกจากเรื4 องการศึกษาแล้ ว ธนาคารยังมุ่งมัน4 ที4จะ
พัฒนาชุมชนไปควบคูก่ นั ด้ วย เพราะโรงเรี ยนและชุมชนนันเป็
I นสองสถาบันที4เกื Iอหนุนกันและกัน อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนา
อย่างยัง4 ยืน
นอกจากนี I โครงการด้ านสังคมต่างๆของธนาคารในปี ที4ผ่านมา ยังเกิ ดจากความร่ วมมือของพันธมิตร เช่น
ครอบครัวข่าว 3 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บริ ษัท มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จํากัด บริ ษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด
(มหาชน) มูลนิธิศภุ นิมิต และ Young Creative School เป็ นต้ น
ในปี 2561 มีนกั เรี ยนและโรงเรี ยน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ที4ได้ รับประโยชน์ จากโครงการต่าง ๆ ของ
ธนาคารรวมทังสิ
I Iนกว่า 6,450 คน
โครงการด้ านการศึกษา
1. โรงเรี ยนบ้ านสบสา จ. แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรี ยนบ้ านเหมืองแร่ จ. แม่ฮ่องสอน
3. โรงเรี ยนบ้ านหนองแขม จ. สุพรรณบุรี
4. โรงเรี ยนวัดรัตนวราราม จ. สงขลา
5. โรงเรี ยนบ้ านสงยางสงเปลือย จ. กาฬสินธุ์
6. โรงเรี ยนหนองบัวโจดดงลิง จ. กาฬสินธุ์
7. โรงเรี ยนบ้ านโป่ งแดงนํ Iาฉ่าสามัคคี จ. นครราชสีมา
8. โรงเรี ยนวัดสําราญ จ. ลพบุรี
9. โรงเรี ยนบ้ านถิ4น จ. อุดรธานี
10. โรงเรี ยนบ้ านป่ าตาล จ. เชียงใหม่
11. โรงเรี ยนบ้ านหนองม่วงหวาน จ. นครราชสีมา
12. โรงเรี ยนสวัสดีวิทยา จ. ศรี สะเกษ
โครงการด้ านสังคมและสิง4 แวดล้ อม
1. โครงการบริ จาคโลหิต ทุก 3 เดือน โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื4องทุกปี
2. โครงการ “รวมพลังนํ Iาใจไทย ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สปป.ลาว”
3. โครงการ “รวมพลังนํ Iาใจไทย ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์สนึ ามิ ณ ประเทศอินโดนีเซีย”
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4. โครงการ “ทําดีให้ คน (มอง) เห็น” เพื4อสมทบทุนก่อสร้ าง โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ ว จ. สมุทรสาคร
5. โครงการ “ติดปี กเติมฝั น สร้ างสรรค์ศิลปะเด็ก ครังI ที4 3”
6. โครงการ “ติดปี กเติมฝั น เสริ มสร้ างไหมไทย สร้ างรายได้ สชู่ มุ ชน” บ้ านหนองม่วงหวาน จ. นครราชสีมา
7.

นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม

ธนาคารเล็งเห็นความสําคัญอย่างต่อเนื4องในการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้ วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื4อประโยชน์
สูงสุดต่อลูกค้ า โดยในปี 2560 โดยเน้ นไปที4การปรับปรุ งประสบการณ์ลกู ค้ าจากการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ซึ4งในปี ที4
ผ่านมาทางธนาคารได้ รับรางวัลต่างๆ จากการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น รางวัล Highly Commended in The Best
CX Business Model 2017 จาก The Customer Experience in Financial Services Awards 2017 ในโครงการ
Forward>>CX “The Best or Nothing” Program, รางวัล The Best CX Employee Engagement: Honorary Mention
จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 ในโครงการ CIMB Thai Customer Experience, รางวัล
The Best CX Personality, CX Rockstar Award จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 โดย
มอบแก่ ดร. ปิ ยะวัฒน์ จิระพงษ์ สวุ รรณ ผู้อํานวยการอาวุโสวิศวกรรมธุรกิจ, รางวัล ICT Excellence Award in Core
Process Improvement 2017 จาก TMA ICT 2017 ในโครงการ Collection and Recovery Platform, รางวัล ICT
Excellence Award in Core Process Improvement 2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ Digital Unsecured Loan
Process Improvement, รางวัล ICT Excellence Award in Business Enabler 2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ
Customer Experiences (CX) Management by Digital Business Intelligence System, รางวัล IDC Digital
Transformation Award 2018: The Best Omni Experience Innovator of The Year 2018 จาก IDC Thailand เป็ นต้ น
ทางธนาคารยังคงมีความมุ่งมัน4 อย่างต่อเนื4องในการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กร เพื4อประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ า
ต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง

การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสร้ าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิงานเพื4อให้ มีระบบบริ หารความเสีย4 งและระบบการควบคุม
ภายในที4ดีเพื4อให้ ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมัน4 คงและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที4ดี นอกจากนี H ธนาคารตรวจสอบ
และติดตามประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื4อง
องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
ธนาคารมี ก ารจั ด องค์ ก รโดยคํ า นึ ง ถึ ง การแบ่ ง แยกหน้ าที4 ที4 เ หมาะสมเพื4 อ ให้ มี ร ะบบบริ หาร
ความเสีย4 งและการควบคุมภายใน รวมทังระบบควบคุ
H
มติดตามและตรวจสอบที4มีประสิทธิผล (Three Lines of Defense)
นอกจากนี H ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื4องให้ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ธนาคารมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะสันH
และระยะกลางเพื4อกําหนดแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึ4งมีการสื4อสารให้ พนักงานระดับบริ หารทังองค์
H กรได้
ทราบและนําไปดําเนินการให้ บรรลุแผนและเป้าหมายที4วางไว้
•

การบริหารความเสียง
ธนาคารให้ ความสํ า คัญ ต่ อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี4 ย งทังH จากปั จจั ย ภายในและภายนอก
คณะกรรมการธนาคารแต่ ง ตั งH คณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี4ยง (Risk Management Committee) เพื4อกําหนดบทบาท หน้ าที4 ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลความเสี4ยงที4กําหนดไว้ คณะกรรมการ Board Risk Committee และ
หน่วยงานบริ หารความเสี4ยงเป็ นผู้กําหนดกรอบการดูแลความเสี4ยง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริ หารความ
เสีย4 งของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคุมและติดตามความเสีย4 งต่างๆ และเสริ มสร้ างให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร
ที4คํานึงถึงความเสีย4 ง
•

การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้ าที4 และอํานาจการอนุมตั ิวงเงินของผู้บริ หารแต่ละ
ระดับรวมทังH มีการแบ่งแยกหน้ าที4ระหว่างผู้บริ หารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นกลไกสําคัญในการถ่วงดุลอํานาจการ
บริ หาร (Check and Balance) โดยจัดทําเป็ นระเบียบงานที4เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่าง
สมํ4าเสมอ
ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการให้ สนิ เชื4อแก่หรื อลงทุนในกิจการที4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ หรื อผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร รวมทังผู
H ้ ที4เกี4ยวข้ องมีผลประโยชน์เกี4ยวข้ อง ซึ4งในกรณีที4มีการทําธุรกรรม
ดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง หรื อบุคคลที4เกี4ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารจะนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื4อพิจารณาทุกครังH ส่วนธุรกรรมการขาย ให้ ให้ เช่า รับซื Hอ หรื อเช่าทรัพย์สินใดๆ กับผู้ถือหุ้นราย
•

ส่วนที4 2 หน้ า 100

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ใหญ่ กรรมการ หรื อผู้มีอํานาจจัดการ รวมทังผู
H ้ ที4เกี4ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
ที4ธนาคารกําหนด
นอกจากนี H ธนาคารมีงานกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าที4ติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร และมีงานตรวจสอบภายในซึ4ง
เป็ นหน่วยงานอิสระทํา หน้ า ที4ตรวจสอบการบริ หารจัด การและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริ หารความเสีย4 งและการควบคุมภายในที4ดี
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล
ธนาคารใช้ นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที4เป็ นที4ยอมรับโดยทัว4 ไปและเหมาะสม
กับธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูลอื4นๆ อย่างต่อเนื4องเพื4อให้
สามารถเรี ยกใช้ ข้อมูลที4สําคัญๆ ได้ อย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ ที4เปลี4ยนแปลงไป ธนาคารมีระเบียบเกี4ยวกับ
ระบบการควบคุมเอกสารสําคัญด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เพื4อใช้ ในการติดตามและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
และรัดกุม นอกจากนี H ธนาคารมีการสือ4 สารนโยบายระเบียบปฏิบตั ิงานไปยังพนักงานที4เกี4ยวข้ องทุกระดับ
•

ระบบการกํากับและติดตาม
ธนาคารมีระบบการกํากับและติดตามการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
กฎหมายและกฎระเบียบที4เกี4ยวข้ อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที4ธนาคารกําหนดไว้ ทังนี
H H ธนาคารมีการจัดทํา
แผนงานประจําปี ซึง4 จะมีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพื4อให้ การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ที4มีการ
เปลีย4 นแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี H คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากับดูแลให้ มีการปฎิบตั ิ ปรับปรุงแก้ ไข หรื อการดําเนิน
มาตรการอย่างเป็ นรูปธรรมตามข้ อสังเกตหรื อข้ อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการหรื อการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะอย่างสมํ4าเสมอเพื4อให้ มนั4 ใจว่าการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะนันให้
H ผลเป็ นที4นา่ พอใจ
•

คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดกํ ากับการ
ปฏิบตั ิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ส่วนที4 2 หน้ า 101

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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12.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

รายการระหว่ างกัน

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีรายการธุรกิจที4สําคัญกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทที4เกี4ยวข้ องกัน (เกี4ยวข้ องกันโดยการมีผ้ ู
ถือหุ้นร่ วมกัน) และบุคคลที4เกี4ยวข้ องกัน (กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้บริ หารหน่วยงานขึ Lนไป) รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื4อนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาที4ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรื อบุคคลเหล่านันซึ
L ง4 เป็ นไป
ตามการดําเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 43 ของงบการเงินสําหรับปี สิ Lนสุดวันที4
31 ธันวาคม 2561)
- รายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้น CIMB Group เปลีย4 นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร ระบบ 1P ที4ธนาคารต้ องชํ าระจาก 39.72 ริ งกิตมาเลเซีย
เป็ น 60.50 ริ งกิตมาเลเซีย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ4ม) ต่อบัญชี
ใหม่ที4เปิ ดตามจริ ง โดยให้ มีผลตังแต่
L วนั ที4 25 มกราคม 2561
เป็ นต้ นไป
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
บริ ษั ทบริ หารสิ น ทรั พย์
สาทร จํากัด (บบส.สาทร)
เป็ น บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง
CIMB Group ซึ4งเป็ นผู้ถือ
หุ้ น ใ ห ญ่ โ ด ย อ้ อ ม ข อ ง
ธนาคาร

ธนาคารเปลี4ยนแปลงค่าบริ การทางกฎหมายที4ชําระให้ กับ
บบส.สาทร กรณี ก ารฟ้ องร้ องคดี แ พ่ ง สิ น เชื4 อ รายย่ อ ยมี
หลักประกัน ให้ สอดคล้ องกับอัตราที4ธนาคารได้ ตกลงร่วมกับ
บริ ษัททนายความภายนอกรายอื4น โดยเป็ นอัตราดังนี L
ประเภทของกรณี/
สินเชื4อ
สินเชื4อประเภท Civil Retail Secured Loan
(ให้ ก้ ยู ืมโดยธุรกิจราย
ย่อย) ตามเกณฑ์ผ้ ู
กู้ยืม

ค่าบริการ
7,500 บาท

ปั จจุบนั
เงื4อนไขการชําระ
1) 4,500 บาท เมื4อยื4น
คําร้ อง
2) 3,000 บาท เมื4อ
ศาลออกหมายบังคับ
คดี หรือออกข้ อตกลง
ระงับข้ อพิพาท
แล้ วแต่กรณี

เสนอครังL นี L
15,000
บาท

ส่วนที4 2 หน้ า 102

1) 9,000 บาท เมื4อยื4นคํา
ร้ อง
2) 6,000 บาท เมื4อศาลออก
หมายบังคับคดี หรือออก
ข้ อตกลงระงับข้ อพิพาท
แล้ วแต่กรณี

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4 1/2561 เ มื4 อ วั น ที4 18
มกราคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติของธนาคาร
ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ครั งL ที4
1/2561 เมื4 อ วั น ที4 18
มกราคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุ ร กิ จ ปกติ ที4 มี เ งื4 อ นไขทางการค้ า
ทัว4 ไป

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

ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะและมูลค่ ารายการ
สินเชื4อประเภท Civil Retail Secured Loan
(ให้ ก้ ยู ืมโดยธุรกิจราย
ย่อย) หนึง4 บัญชี

7,500
บาท/บัญชี

1) 30% เมื4อถึงขั Lนยื4น

ยกเลิก

ยกเลิก

คําร้ อง
2) 30% เมื4อดําเนินการ
หาพยานฝ่ ายโจทก์
เสร็จสิ Lน
3) fg% เมื4อศาลออก
หมายบังคับคดี หรือ
ออกข้ อตกลงระงับข้ อ
พิพาท แล้ วแต่กรณี

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
CGS-CIMB Securities
(Thailand) (CGSCT) เป็ น
บริ ษั ท ในกลุ่ ม ที4 มี CIMB
Group เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุ น ซี ไ อเอ็ ม บี -พริ น ซิ
เพิล จํากัด (CPAM) เป็ น
บริ ษั ท ในกลุ่ม ของ CIMB
Group ซึง4 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้ อมของธนาคาร

ธนาคารยั ง คงดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อนุ พั น ธ์ ต ราสารทุ น (EDB)
ต่อ เนื4 อ ง โดยลงนามในสัญ ญาการให้ บ ริ ก ารใหม่ร่ ว มกับ
CGSCT และมีการกํ าหนดขอบเขตความร่ วมมือในธุรกิ จ
EDB ระหว่างหน่วยงานบริ หารเงินของซีไอเอ็มบี ไทย และ
CGSCT ไว้ อย่างชัดเจน

ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4 2/2561 เ มื4 อ วั น ที4 23
กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้ นกรรมการ
ที4เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ธุรกรรมนี Lมีการกําหนดรูปแบบการคิดค่าบริ การดังนี L
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
- Base Fee: 0.25% ของ Product Notional Sold
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
- ค่าธรรมเนียมที4ปรึกษา: 50% ของรายได้ รวมจาก EDB หัก ธุ ร กิ จ ป ก ติ ซึ4 ง ธ น า ค า ร ไ ด้ รั บ
ลบค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรและค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด DW ประโยชน์
- คงการแบ่งสัดส่วนไว้ ที4ร้อยละ 50:50
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
ธนาคารอนุมตั ิการต่ออายุสญ
ั ญาให้ บริ การด้ านทรัพยากร
บุค คลและเทคโนโลยี กับ CPAM ไปอี ก เป็ นเวลา 3 ปี
ครอบคลุมตังแต่
L 15 เมษายน 2561 ถึง 14 เมษายน 2564
โดยคงอัตราค่าบริ การไม่เปลี4ยนแปลงจากอัตราที4กําหนดใน
ปี 2559 ดังนี L

ส่วนที4 2 หน้ า 103

ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ครังL ที4 3/2561 เมื4อวันที4 29 มีนาคม
2561 (ยกเว้ นกรรมการที4 เ ป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที4มีสว่ น
ได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและ
งดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น ควร
อนุมัติ รายการดังกล่าว เนื4อ งจาก
เป็ นรายการสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ

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

ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

บริ การ

อัตราค่าบริ การ
ต่อเดือน (บาท)

- บริ การด้ านทรัพยากรบุคคล

267.50

- บริ การระบบ ESS

408.75

หมายเหตุ

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของธนาคาร ซึ4 ง ธนาคารได้ รั บ
ประโยชน์

อัตราค่าบริ การต่อผู้ใช้ ต่อ
เดือน
อัตราค่าบริ การต่อผู้ใช้ ต่อ
เดือน

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
CGS-CIMB Securities ธนาคารเพิ4มวงเงิน DSR จํานวน 1,000 ล้ านบาท จาก 500 ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
(Thailand) (CGSCT) เป็ น ล้ านบาท เป็ น 1,500 ล้ านบาท ให้ กับ CGSCT โดยมีการ ค รั L ง ที4 4/2561 เ มื4 อ วั น ที4 20
บริ ษั ท ในกลุ่ ม ที4 มี CIMB กําหนดราคาสอดคล้ องกับอัตราในตลาด
เมษายน 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
Group เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
ธนาคาร
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติของธนาคาร
CIMB Bank Berhad
ธนาคารได้ ท บทวนวงเงิ น ให้ กั บ CIMB Group ซึ4 ง ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
(CIMB Bank), CIMB
ประกอบด้ วย CIMB Bank, CIMBIB, CIMB Niaga, CIMB ค รั L ง ที4 6/2561 เ มื4 อ วั น ที4 26
Investment Bank
Labuan, CIMB Cambodia และ CIMB Vietnam ใน มิถนุ ายน 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
Berhad (CIMBIB), PT
จํ า นวนรวม 37,740 ล้ า นบาท โดยมี ก ารกํ า หนดราคา เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
Bank CIMB Niaga Tbk สอดคล้ องกับอัตราในตลาด
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
(CIMB Niaga), CIMB
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
Bank (L) Ltd. (CIMB
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
Labuan) CIMB Bank
เนื4 อ งจากเป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ
ของธนาคาร
Plc. (CIMB Cambodia)
และ CIMB Vietnam เป็ น
บริ ษัทในกลุม่ ทีม4 ี CIMB
Group เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ICIMB (MSC) Sdn Bhd ICIMB (MSC) Sdn Bhd ดําเนินการระบบ GEPS ให้ กับ ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที4 มี CIMB ธนาคาร โดยมีคา่ ใช้ จ่ายการดําเนินการ Hubbing (ตามการ ค รั L ง ที4 7/2561 เ มื4 อ วั น ที4 20
ส่วนที4 2 หน้ า 104

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

ชือและความสัมพันธ์
Group เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ ารายการ
จัด สรร) อยู่ที4 จํ า นวนระหว่ า ง 117,357.78 บาท และ
456,566.06 บาทต่อปี โดยยอดเงินค่าใช้ จ่ายการดําเนินการ
รวมสําหรับระยะเวลา 5 ปี ตังแต่
L ปี 2018 ถึง 2022 คิดเป็ น
จํานวน 2,282,830.28 บาท
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

ICIMB (MSC) Sdn Bhd
เป็ นบริ ษัทย่อยทีม4 ี CIMB
Group เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

ICIMB (MSC) Sdn Bhd จัดหาฮาร์ ดแวร์ และดําเนินการ
ระบบเครื4 องมือ Auto Asset Discovery ให้ กบั ธนาคารเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี โดยคิดค่าดําเนินการ (ตามการจัดสรร) เป็ น
จํานวน 474,865 บาท
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

CIMB Group เป็ นผู้ถือ ธนาคารได้ ใช้ บริ การโครงการ Regional
Wealth
ให ญ่ โดย ท า ง อ้ อ ม ข อ ง Management System จาก CIMB Group ซึง4 มีงบประมาณ
ธนาคาร
ที4ได้ รั บอนุมัติอยู่ที4 106,257.74 ริ งกิ ต มาเลเซีย (เท่ากับ
892,172.44 บาท อิงตามอัตราแลกเปลีย4 น 1 ริ งกิตมาเลเซีย
= 0.1191 บาท)

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรกฎาคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการ
ที4เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ4งธนาคาร
ได้ รับประโยชน์
ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4 8/2561 เ มื4 อ วั น ที4 29
สิงหาคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติของธนาคาร

ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4 8/2561 เ มื4 อ วั น ที4 29
สิงหาคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
ธนาคาร
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ4งธนาคาร
ได้ รับประโยชน์
CIMB Group Sdn Bhd ธนาคารได้ ใช้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ HRIS ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
เป็ นผู้ถือ หุ้น ใหญ่ โดยอ้ อ ม จาก CIMB Group Sdn Bhd โดยคิดค่าบริ การรายปี (ไม่ ค รั L ง ที4 8/2561 เ มื4 อ วั น ที4 29
ของธนาคาร
รวมภาษี ) ดังนี L
สิงหาคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
ส่วนที4 2 หน้ า 105

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

Total CAPEX

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Total OPEX

1,131,367.36

1,169,204.20

1,221,359.29

2,791,994.31

542,111.87 1,141,604.59

5,205,647.31

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd.
(CGSCT) เป็ นบริ ษัท ใน
กลุ่ม ที4 มี CIMB Group
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ ท บทวนวงเงิ น และเพิ4 ม วงเงิ น DSR ให้ กับ
CGSCT จาก 1,500 ล้ านบาท เป็ น 2,200 ล้ านบาท เพื4อ
รองรับความต้ องการธุรกรรม FX Settlement ที4เพิ4มสูงขึ Lน
โดยกําหนดราคาตามอัตราในตลาด
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุน ซี ไ อเอ็ ม บี พริ น ซิ
เพิล จํากัด (CPAM) เป็ น
บริ ษั ท ในกลุ่ ม ที4 มี CIMB
Group เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ ท บทวนต่อ อายุว งเงิ น L/G (Performance)
จํานวนรวม 4 ล้ านบาท ไปจนถึงวันที4 31 สิงหาคม 2562
โดยกําหนดราคาสอดคล้ องกับอัตราในตลาด
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

ส่วนที4 2 หน้ า 106

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ4งธนาคาร
ได้ รับประโยชน์
ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4 8/2561 เ มื4 อ วั น ที4 29
สิงหาคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ
ตามเงื4อนไขการค้ าทัว4 ไป
ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4 8/2561 เ มื4 อ วั น ที4 29
สิงหาคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการธุ ร กิ จ ปกติ
ตามเงื4อนไขการค้ าทัว4 ไป

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

ICIMB (Malaysia) Sdn
Bhd เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ที4มี
CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่

ธนาคารได้ ร่วมลงนามในสัญญาใช้ บริ การด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับระบบ Group Finance Management
System (GFMS) กับ ICIMB (Malaysia) Sdn Bhd โดย
กําหนดค่าบริ การ (ไม่รวมภาษี ) ดังนี L

รายการดัง กล่า วถื อ เป็ นรายการสนับสนุน ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4 12/2561 เ มื4 อ วั น ที4 14
ธันวาคม 2561 (ยกเว้ นกรรมการที4
เป็ นตัวแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้ เสียซึ4งไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ย งในวาระนี )L เห็ น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื4 อ งจากเป็ นรายการสนั บ สนุ น
ธุรกิจปกติ ซึ4งสร้ างประโยชน์ให้ กับ
ธนาคาร

- รายการสินเชือ เงินฝาก และภาระผูกพัน
ก. ธนาคารมีเงินให้ สินเชื4อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการที4ธนาคารและบริ ษัทย่อย หรื อกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ Lนไป หรื อตําแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตังแต่
L ร้อยละ 10 ขึ Lนไปของทุนที4ชําระแล้ วของ
กิจการนันL ดังนี L
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายชื4อบริษัท
ภาระ
ผูกพัน

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปลี4ยนอัตรา
ดอกเบี Lย
- รับอัตราดอกเบี Lยคงที4
- รับอัตราดอกเบี Lยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี4ยนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและ
ล่วงหน้ า
- สัญญาซื Lอ

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561
รายการ
สินทรัพย์ เงินรับ รายการ
ระหว่าง
อื4น
ฝาก
ระหว่าง
ธนาคาร
ธนาคาร
และตลาด
และ
เงิน
ตลาด
(สินทรัพย์)
เงิน
(หนี Lสิน)

เงินให้
สินเชื4อคง
ค้ าง

การถือ
หุ้น
(%)

เงินกู้ยืม หนี Lสินอื4น

-

-

370

1,298

-

217

6,185

-

46,998
53,145

-

-

-

-

-

-

-

8,111

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนที4 2 หน้ า 107

94.83

มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
รายชื4อบริษัท

- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี4ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี Lย
- สัญญาซื Lอ
- สัญญาขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561
ภาระ เงินให้
รายการ
สินทรัพย์ เงินรับ รายการ เงินกู้ยืม หนี Lสินอื4น
ผูกพัน สินเชื4อคง ระหว่าง
อื4น
ฝาก
ระหว่าง
ค้ าง
ธนาคาร
ธนาคาร
และตลาด
และ
เงิน
ตลาด
(สินทรัพย์)
เงิน
(หนี Lสิน)
55
-

การถือ
หุ้น
(%)

มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน

11,301
306

-

-

-

-

-

-

-

สัญญาสิทธิซื Lอขายเงินตรา
ต่างประเทศ
- ขายสิทธิที4จะขาย

20

-

-

-

-

-

-

-

ตราสารสิทธิเพื4อแลกเปลี4ยน
- สัญญาขาย

111

-

-

-

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

-

-

-

5,337

-

-

-

-

-

-

-

2,150

22,893

-

1

40

-

-

8

99.99 นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นางสาวศศิมาทองสมัคร
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ าน
ตรง
นายโก๊ ะ เตอด เซียง

บจ. ซีที คอลล์

-

-

-

-

62

-

-

-

99.99 น.ส.ศศิมา ทองสมัคร
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ อุดม
ก้ านตรง
นายโก๊ ะ เตอด เชียง

บจ. เวิลด์ลีส

-

2,923

-

1

12

-

-

-

99.99 น.ส.ปิ ยวรรณ เธียร
พรานนท์

สินค้ าโภคภัณฑ์
- สัญญาขาย

อนุพนั ธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย

บริษัทย่ อย
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
รายชื4อบริษัท
ภาระ
ผูกพัน

บริษัทภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
CIMB Bank Plc., Cambodia
CIMB ISLAMIC Bank Berhad
PT Bank CIMB Niaga TBK
CIMB Securities (Singapore)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซี
ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
สัญญาแลกปลีย4 นเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้ า
-สัญญาซื Lอ
-สัญญาขาย
ICIMB (MSC) Sdn Bhd
สัญญาติดตังและพั
L
ฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ซีไอเอ็มบี พริ นซิเพิล จํากัด
บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร

บุคคลทีเกียวข้ องกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561
รายการ
สินทรัพย์ เงินรับ รายการ
ระหว่าง
อื4น
ฝาก
ระหว่าง
ธนาคาร
ธนาคาร
และตลาด
และ
เงิน
ตลาด
(สินทรัพย์)
เงิน
(หนี Lสิน)

เงินให้
สินเชื4อคง
ค้ าง

การถือ
หุ้น
(%)

เงินกู้ยืม หนี Lสินอื4น

มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน

น.ส.ศศิมา ทองสมัคร
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ าน
ตรง
นายโก๊ ะ เตอด เซียง

52

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

-

-

-

1

-

6

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

559

-

-

-

7
3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

429

-

-

-

-

-

-

3

621

-

-

11

-

8

-

-

133

-

-

-
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นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์

นายตัน คีท จิน
นายโก๊ ะ เตอด เชียง

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ธนาคารจ่ายดอกเบี Lยสําหรับเงินฝากจากกิจการและบุคคลที4เกี4ยวข้ องกันในอัตราปกติสาํ หรับผู้ฝากเงินทัว4 ไป
ข. ธนาคารไม่มีบคุ คลที4อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
จํานวนหุ้นที4มีสทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมของธนาคาร
- ความเป็ นมาของรายการระหว่ างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันซึ4งธนาคารมีเงินให้ สินเชื4อและภาระผูกพันกับกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ขึ Lนไปหรื อตําแหน่งเทียบเท่านันL เป็ นการให้ ก้ ูยืมซึ4งเป็ นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี Lยที4ใช้ เป็ นอัตรา
ดอกเบี Lยสวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร รายการระหว่างกันซึง4 ธนาคารมีเงินให้ สนิ เชื4อ ภาระผูกพัน และเงินฝากแก่
กิจการที4ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ Lนไปหรื อตําแหน่งเทียบเท่า ถือ
หุ้นรวมกันตังแต่
L ร้อยละ 10 ขึ Lนไปของทุนที4ชําระแล้ วของกิจการ บางส่วนเป็ นเงินกู้ที4โอนมาจากการควบรวมกิจการกับ
ธนาคาร บางส่วนมาจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี Lของลูกหนี Lและบางส่วนเป็ นเงินให้ สนิ เชื4อใหม่ โดยใช้ อตั ราดอกเบี Lยตาม
อัตราตลาดทัว4 ไปและเป็ นเงื4อนไขปกติของการทําธุรกิจ
- ขัน4 ตอนการอนุมัติรายการระหว่ างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้ อบังคับของธนาคาร การอนุมตั ิรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้ องผ่านขันตอนในการพิ
L
จารณาอนุมตั ิ
ตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร รวมทังต้
L องผ่านการวิเคราะห์และการให้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการที4มี
อํานาจหน้ าที4ที4เกี4ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการที4มีสว่ นได้ เสียใน
เรื4 องนันๆ
L จะไม่เข้ าร่วมพิจารณาอนุมตั ิในเรื4 องดังกล่าว
- แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็ นรายการซึ4งเป็ นการดําเนินธุรกิจทัว4 ไป โดยทุกรายการได้ ดําเนินการ
ตามขันตอนและวิ
L
ธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิตามที4กําหนด และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้ อง มี
ความเป็ นไปได้ วา่ การทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ Lนตามการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ4งธนาคารได้ มี
การกําหนดขันตอนและวิ
L
ธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิและทบทวนรายการอย่างชัดเจนไว้ แล้ ว
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
สรุ ปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ผลการ
ดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที)สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สิ 6นสุดวันที) 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
(หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6
ดอกเบี 6ยค้ างรับ

1,745,984,495
6,684,224,569
23,395,513,202
92,172,323,107
2,208,315,115

1,588,987,409
18,099,695,389
21,278,460,920
44,059,846,768
1,708,315,115

1,936,147,365
8,463,665,047
21,235,341,272
55,061,910,795
1,324,920,707

218,848,912,358
502,263,091

205,242,484,739
522,709,406

202,939,467,801
593,582,295

รวมเงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื)อหนี 6สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื)อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 6

219,351,175,449
(486,300)
(9,702,022,606)
(52,332,096)

205,765,194,145
(8,651,407)
(9,256,336,052)
(105,673,656)

203,533,050,096
(38,988,676)
(9,666,516,204)
(45,259,015)

รวมเงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับสุทธิ

209,596,334,447

196,394,533,030

193,782,286,201

77,698,965
831,149,160
3,471,101,060
480,958,226
938,209,202
8,775,677,084

581,413,868
888,480,141
3,529,189,193
364,943,160
1,023,345,737
6,789,804,499

45,230,520
1,195,702,862
3,609,493,321
363,158,838
1,075,692,045
7,529,507,359

350,377,488,632

296,307,015,229

295,623,056,332

ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที)ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื)นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

หนีส6 ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส6 ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม
หนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี 6ที)ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี 6สิน
หนี 6สินอื)น

185,215,037,339
44,533,942,327
378,991,448
35,512,717,532
24,318,002,735
16,968,347,710
77,698,965
1,892,940,783
7,099,432,111

177,702,506,611
15,648,105,797
254,663,261
23,103,810,514
19,965,010,587
17,933,103,726
581,413,868
1,855,519,989
7,938,994,106

183,877,466,049
11,595,328,411
250,092,171
18,873,674,513
21,381,015,668
25,582,513,107
45,230,520
1,919,842,460
6,809,617,409

รวมหนีส6 ิน
ส่ วนของเจ้ าของ

315,997,110,950

264,983,128,459

270,334,780,308

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที)ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื)นของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส6 ินและส่ วนของเจ้ าของ

17,411,130,874
15,140,113,804
12,387,365,840
17,411,130,874
15,140,113,804
10,145,965,854
1,422,487,528

8,465,413,222
1,558,840,917

12,387,365,840
5,712,665,258
1,115,382,330

403,600,000
4,997,193,426

398,680,000
5,760,838,827

397,800,000
5,675,062,596

34,380,377,682

31,323,886,770

25,288,276,024

350,377,488,632

296,307,015,229

295,623,056,332
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ ดอกเบี 6ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 6ย

พ.ศ. 2559

12,341,600,425
(4,515,325,072)

11,913,199,518
(4,325,189,459)

12,723,807,296
(4,806,998,270)

รายได้ ดอกเบีย6 สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

7,826,275,353
1,376,649,113
(289,520,012)

7,588,010,059
1,471,420,808
(223,841,719)

7,916,809,026
1,289,666,205
(238,708,889)

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื)อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี 6สินทางการเงิน
ที)กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิจากการขายสินเชื)อด้ อยคุณภาพ
รายได้ จากการดําเนินงานอื)นๆ

1,087,129,101

1,247,579,089

1,050,957,316

1,054,168,202

2,238,222,821

1,402,493,444

(759,750,530)
19,508,137
261,325,479

(1,733,886,254)
490,748,334
233,222,081

(810,387,742)
482,570,051
329,240,877

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

9,488,655,742

10,063,896,130

10,371,682,972

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี)ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายเกี)ยวกับอาคารสถานที)และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื)นๆ

3,892,655,897
13,131,200
1,017,873,890
386,886,044
1,229,294,759

3,444,686,567
12,456,000
929,630,735
397,448,867
1,334,179,030

3,302,361,160
12,262,400
1,150,024,878
441,485,090
1,259,456,059

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ

6,539,841,790

6,118,401,199

6,165,589,587

หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

3,686,327,220

3,944,113,706

5,785,126,100

(ขาดทุน) กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

(737,513,268)
(66,769,073)

1,381,225
70,008,975

(1,579,032,715)
318,811,256

(ขาดทุน) กําไรสุทธิสําหรับปี

(804,282,341)

71,390,200

(1,260,221,459)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(274,248,938)

467,099,324

(644,156,155)

(4,697,307)

(30,696,516)

(1,206,592)

136,503,546

62,042,015

58,446,328

(4,364,720)

(105,828,268)

117,141,965

(146,807,419)

392,616,555

(469,774,454)

-

-

1,078,204,826

70,013,711

82,635,079

(18,093,944)

(14,002,741)

(16,527,016)

(212,022,177)

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

56,010,970

66,108,063

848,088,705

รวม (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน

(90,796,449)

458,724,618

378,314,251

(895,078,790)

530,114,818

(881,907,208)

(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื)อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
กําไรจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้องกันความเสี)ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ ที)เกี)ยวกับรายการที)จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี)ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ ที)เกี)ยวกับรายการที)จะไม่ถกู จัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ า 114

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

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

(804,282,341)

71,390,200

(1,260,221,459)

-

-

-

(804,282,341)

71,390,200

(1,260,221,459)

(895,078,790)

530,114,818

(881,907,208)

-

-

-

(895,078,790)

530,114,818

(881,907,208)

(0.03)

0.00

(0.05)

31,188,634,435

28,233,684,776

25,333,286,323

การแบ่ งปั น (ขาดทุน) กําไรสุทธิ
ส่วนที)เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที)เป็ นของส่วนได้ เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม

การแบ่ งปั น (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที)เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที)เป็ นของส่วนได้ เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม

(ขาดทุน) กําไรต่ อหุ้นสําหรับ
กําไรส่ วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
(ขาดทุน) กําไรต่อหุ้นขันพื
6 6นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที)ถวั เฉลี)ยถ่วงนํ 6าหนัก (หุ้น)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(ขาดทุน) กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื)อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี 6สูญและหนี 6สงสัยจะสูญ
สํารอง (กลับรายการ) สําหรับรายการนอกงบดุล
ผลประโยชน์ของพนักงานที)จ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนี 6สิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์อื)น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี)ยนเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพนั ธ์ที)ยงั ไม่เกิดขึ 6นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
(กําไร) ขาดทุนที)ยงั ไม่เกิดขึ 6นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กําไรจากการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
ขาดทุน (กําไร) จากการขายลูกหนี 6ด้ อยคุณภาพ
ขาดทุนสุทธิจากหนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ดอกเบี 6ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 6ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส6 ินดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

(737,513,268)

1,381,225

(1,579,032,715)

352,142,154
3,686,327,220
72,742,078
38,448,440
79,376,548
1,487,569
1,067,203
-

344,091,704
3,944,113,706
(42,701,555)
35,251,070
197,903,657
20,391,212
3,476,616
(383,394,408)

414,246,806
5,785,126,100
302,644,995
30,526,962
142,650,148
1,388,641
11,684,173
-

1,075,237,437
(139,608,478)
(315,036,490)
113,050,652
(10,877,744)
1,169,021
8,845,503
4,731,329

(3,015,423,032)
(72,996,501)
(135,317,715)
(366,098,877)
(34,334,525)
12,487,613
41,454,421
162,476,024

(425,352,139)
(108,592,164)
96,264,552
(470,349,197)
(26,932,026)
(2,392,301)
(10,064,738)
48,312,019
10,658,464
(771,810)

759,750,530
(12,341,600,425)
(10,508,869)
4,515,325,072

1,733,886,254
(11,913,199,518)
(13,869,440)
4,325,189,459

810,387,742
(12,723,807,296)
(61,944,159)
4,806,998,270

(2,845,444,518)

(5,155,232,610)

(2,948,349,673)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิมขึน6 ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื)อค้ า
เงินให้ สินเชื)อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื)น
หนีส6 ินดําเนินงานเพิมขึน6 (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสัน6
ประมาณการหนี 6สิน
หนี 6สินอื)น

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

11,426,897,185
(13,414,065,599)
(15,914,378,341)
222,507,346
(1,869,281,141)

(9,634,584,045)
(2,196,019,258)
(5,314,731,312)
409,785,779
662,550,529

5,763,323,834
(1,342,468,824)
(9,260,456,248)
454,003,598
1,915,526,015

7,512,530,728
28,885,836,529
124,328,187
(4,202,663,803)
(68,700,452)
(966,619,308)

(6,174,959,438)
4,052,777,386
4,571,090
(6,046,902,521)
(136,889,494)
1,094,180,591

13,375,379,100
(8,399,088,537)
(70,676,277)
(14,314,372,766)
(122,504,066)
(1,917,475,214)

เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี 6ยรับ
ดอกเบี 6ยจ่าย
ภาษีจ่ายสุทธิ

8,890,946,813
10,688,917,455
(5,146,131,186)
(71,039,791)

(28,435,453,303)
10,804,211,696
(4,830,582,525)
(62,402,645)

(16,867,159,058)
11,288,812,167
(5,502,103,709)
(175,078,844)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

14,362,693,291

(22,524,226,777)

(11,255,529,444)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื 6อหลักทรัพย์เผื)อขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื)อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื)อขาย
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการชําระหนี 6เงินลงทุนในลูกหนี 6
เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทุนทัว) ไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัว) ไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทัว) ไป
เงินสดจ่ายจากการซื 6ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื 6อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี 6ยรับ

(32,583,604,603)
4,208,825,541
51,200,000
(12,462,512,179)
5,905,850,000
795,015
(500,000,000)
(726,500)
6,752,752
14,990,000
(134,988,728)
6,268,162
(276,548,473)
10,508,869
1,693,447,001

(14,520,484,708)
24,559,533,593
60,000,000
(503,847,389)
480,340
4,305,000,000
2,482,988
(792,307)
22,710,000
(158,616,076)
36,697,603
(171,322,945)
13,869,440
1,487,963,769

(37,905,998,597)
32,003,101,453
1,607,800,000
(5,074,765,297)
480,340
9,830,560,000
2,974,664
942,262
31,750,000
(218,862,488)
36,746,101
(107,327,530)
61,944,159
1,800,073,714

เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

(34,059,743,143)

15,133,674,308

2,069,418,781
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
ดอกเบี 6ยจ่าย
เงินสดรับจากการเพิ)มทุน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิJ
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิJ
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที)มีอนุพนั ธ์แฝง
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที)มีอนุพนั ธ์แฝง
เงินสดรับจากการออกตัวK แลกเงินที)มีอนุพนั ธ์แฝง
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตัวK แลกเงินที)มีอนุพนั ธ์แฝง

3,951,569,703
3,150,852,900
9,910,595,732
(10,000,000)
3,212,022,495
(356,500,000)

5,505,495,928
(3,000,000,000)
9,467,646,107
(9,028,000,000)
4,184,682,754
(57,000,000)

(185,810,488)
5,007,729,300
(3,000,000,000)
1,778,000,000
(3,610,000,000)
8,738,592,516
-

19,858,540,830
(4,493,892)

7,072,824,789
(29,432,276)

8,728,511,328
(1,364,705)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน6 (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

156,997,086
1,588,987,409

(347,159,956)
1,936,147,365

(458,964,040)
2,395,111,405

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

1,745,984,495

1,588,987,409

1,936,147,365

294,250
22,455,456
(274,248,938)
111,472,079

22,735,861
38,817,769
(467,099,324)
236,842,411

7,885,214
116,468,697
644,156,155
404,473,541

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ

ข้ อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที)มิใช่เงินสด
ซื 6ออาคารและอุปกรณ์ที)ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระเงิน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที)ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี)ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื)อขาย
ตัดจําหน่ายส่วนเกินหรื อส่วนลดอัตราดอกเบี 6ย
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ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินของธนาคาร
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
6 น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราดอกเบี 6ยรับ(1) (%)
อัตราดอกเบี 6ยจ่าย(2) (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี 6ย(3) (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี 6ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม(4) (%)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (modified LDR)(5)(%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี 6สินรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี)ยง (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
6 ) 1 (%)
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรั พย์
อัตราส่วนค่าเผื)อหนี 6สงสัยจะสูญต่อสินเชื)อรวม
และดอกเบี 6ยค้ างรับ (%)
อัตราส่วนหนี 6สูญต่อสินเชื)อรวม
และดอกเบี 6ยค้ างรับ(%)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื)อด้ อยคุณภาพ
ต่อสินเชื)อรวม(6) (%)
อัตราส่วนดอกเบี 6ยค้ างรับต่อสินเชื)อรวม
และดอกเบี 6ยค้ างรับ (%)

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

65.0
(8.5)
(2.5)
5.8
2.0
3.8
2.4

66.0
0.7
0.3
5.7
2.1
3.6
3.2

64.0
(12.2)
(4.8)
6.2
2.2
4.0
3.3

68.9
2.8
(0.30)
0.03

60.8
2.9
0.02
0.03

59.4
3.1
(0.4)
0.03

9.2
108.0
94.0
58.6
18.7
13.3

8.5
104.8
93.9
67.1
16.6
12.5

10.7
96.8
90.9
68.0
15.6
10.2

4.4

4.5

4.8

0.V

0.8

1.4

4.3

4.7

6.0

0.2

0.3

0.3

หมายเหตุ :
(X)
อัตราดอกเบี 6ยรับ = รายได้ ดอกเบี 6ย / (เงินให้ สนิ เชื)อเฉลี)ย+รายการระหว่างธนาคารที)มีดอกเบี 6ยเฉลี)ย)
(2)
อัตราดอกเบี 6ยจ่าย = ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 6ย / (เงินฝากเฉลี)ย+เงินกู้ยืมเฉลี)ย+หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถามเฉลี)ย+รายการระหว่างธนาคารที)
มีดอกเบี 6ยเฉลี)ย)
(\)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี 6ย = อัตราดอกเบี 6ยรับ-อัตราดอกเบี 6ยจ่าย
(4)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม = เงินให้ สนิ เชื)อ / (เงินฝาก+หนี 6สินจ่ายเมื)อทวงถาม+เงินกู้ยืม)
(5)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (modified LDR) = (เงินให้ สนิ เชื)อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี+เงินให้ สนิ เชื)อซึง) คํ 6าประกันโดยธนาคาร
อื)น+เงินให้ สนิ เชื)อแก่สถาบันการเงิน) / (เงินฝาก+ตัวK แลกเงิน+หุ้นกู้+ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท)
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(6)

อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชื)อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื)อรวม คํานวณตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุ ปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ.
2560 และ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานและอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
(หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6
ดอกเบี 6ยค้ างรับ

1,749,088,327
6,790,160,122
23,395,513,202
92,172,323,107
-

1,591,188,651
18,167,812,758
21,278,460,920
44,059,846,768
-

1,938,616,493
8,527,657,244
21,235,341,272
55,061,910,795
-

234,554,591,139
492,689,784

218,058,207,223
516,911,663

211,437,378,135
589,798,750

รวมเงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื)อหนี 6สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื)อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี 6

235,047,280,923
(8,254,467,999)
(10,539,026,105)
(52,332,096)

218,575,118,886
(7,036,133,482)
(9,869,265,119)
(105,673,656)

212,027,176,885
(5,848,448,651)
(9,793,289,246)
(45,259,015)

รวมเงินให้ สินเชื)อแก่ลกู หนี 6และดอกเบี 6ยค้ างรับสุทธิ

216,201,454,723

201,564,046,629

196,340,179,973

77,698,965
1,016,509,206
3,536,093,184
488,639,652
1,392,797,611
9,028,246,822

581,413,868
1,033,943,008
3,588,378,733
370,043,208
1,372,672,738
6,995,795,275

45,230,520
1,285,079,244
3,670,638,674
368,387,320
1,289,224,887
7,708,041,398

355,848,524,921

300,603,602,556

297,470,307,820

ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที)ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื)นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
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(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม
หนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี 6สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี 6ที)ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี 6สิน
หนี 6สินอื)น

185,100,505,109
44,533,942,327
378,991,448
35,512,717,532
24,318,002,735
18,968,347,710
77,698,965
1,987,605,895
8,048,887,299

177,400,677,986
15,648,105,797
254,663,261
23,103,810,514
19,965,010,587
19,933,103,726
581,413,868
1,946,444,925
8,718,523,191

183,663,324,706
11,595,328,411
250,092,171
18,873,674,513
21,381,015,668
25,582,513,107
45,230,520
1,997,419,699
7,376,288,614

รวมหนีส6 ิน
ส่ วนของเจ้ าของ

318,926,699,020

267,551,753,855

270,764,887,409

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีส6 ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส6 ิน

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที)ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื)นของส่วนของเจ้ าของ
ส่วนเกินจากการเปลี)ยนแปลงส่วนได้ เสีย
ของธนาคารในบริ ษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส6 ินและส่ วนของเจ้ าของ

17,411,130,874
15,140,113,804
12,387,365,840
17,411,130,874
15,140,113,804
10,145,965,854
1,400,797,437

8,465,413,222
1,534,848,299

12,387,365,840
5,712,665,258
1,094,080,196

(42,753,751)

(42,753,751)

(42,753,751)

403,600,000
7,603,085,487

398,680,000
7,555,547,127

397,800,000
7,156,262,868

36,921,825,901

33,051,848,701

26,705,420,411

355,848,524,921

300,603,602,556

297,470,307,820
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(หน่วย: บาท)

พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน6 สุด
วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

รายได้ ดอกเบี 6ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 6ย

15,309,544,755
(4,562,807,958)

14,557,766,606
(4,355,322,725)

14,671,929,135
(4,806,163,382)

รายได้ ดอกเบีย6 สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

10,746,736,797
2,109,980,514
(302,056,447)

10,202,443,881
2,140,296,232
(195,842,620)

9,865,765,753
1,837,426,211
(201,845,300)

1,807,924,067

1,944,453,612

1,635,580,911

1,054,168,202

2,238,222,821

1,402,493,444

(759,750,530)
19,508,137
226,351,923
441,558,380

(1,733,886,254)
107,353,927
396,161,195

(810,387,742)
482,570,051
352,086,453

13,536,496,976

13,154,749,182

12,928,108,870

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี)ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายเกี)ยวกับอาคารสถานที)และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื)นๆ

4,533,126,703
13,467,200
1,155,447,852
413,013,666
2,230,852,622

4,068,397,712
12,792,000
1,060,266,367
420,692,273
2,050,806,859

3,857,722,186
12,598,400
1,279,866,016
461,092,983
1,812,232,818

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ

8,345,908,043

7,612,955,211

7,423,512,403

หนี 6สูญ หนี 6สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

4,919,382,923

5,053,034,607

6,279,268,383

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

271,206,010
(264,304,590)

488,759,364
(103,861,136)

(774,671,916)
145,146,699

6,901,420

384,898,228

(629,525,217)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื)อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี 6สินทางการเงิน
ที)กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิจากการขายสินเชื)อด้ อยคุณภาพ
รายได้ จากการดําเนินงานอื)นๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื)อขาย

(274,248,938)

467,099,324

(644,156,155)

(4,697,307)

(30,696,516)

(1,206,592)

136,503,546

62,042,015

58,446,328

(4,364,720)

(105,828,268)

117,141,965

(146,807,419)

392,616,555

(469,774,454)

-

-

1,078,204,826

72,891,871

79,271,973

(24,267,343)

(14,578,374)

(15,854,394)

(210,787,497)

58,313,497

63,417,579

843,149,986

รวม (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน

(88,493,922)

456,034,134

373,375,532

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(81,592,502)

840,932,362

(256,149,685)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
กําไรจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้องกันความเสี)ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ ที)เกี)ยวกับรายการที)จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี)ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ ที)เกี)ยวกับรายการที)จะไม่ถกู จัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2559

การแบ่ งปั น กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที)เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที)เป็ นของส่วนได้ เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม

6,901,420

384,898,228

(629,525,217)

-

-

-

6,901,420

384,898,228

(629,525,217)

(81,592,502)

840,932,362

(256,149,685)

-

-

-

(81,592,502)

840,932,362

(256,149,685)

0.00

0.01

(0.02)

31,188,634,435

28,233,684,776

25,333,286,323

การแบ่ งปั น (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที)เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที)เป็ นของส่วนได้ เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นสําหรับ
กําไรส่ วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
6 6นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที)ถวั เฉลี)ยถ่วงนํ 6าหนัก (หุ้น)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื)อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี 6สูญและหนี 6สงสัยจะสูญ
สํารอง (กลับรายการ) สําหรับรายการนอกงบดุล
ผลประโยชน์ของพนักงานที)จ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนี 6สิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์อื)น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี)ยนเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพนั ธ์ที)ยงั ไม่เกิดขึ 6นจริ ง
ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
(กําไร) ขาดทุนที)ยงั ไม่เกิดขึ 6นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กําไรจากการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
ขาดทุน (กําไร) จากการขายลูกหนี 6ด้ อยคุณภาพ
ขาดทุนสุทธิจากหนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ดอกเบี 6ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี 6ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีส6 ินดําเนินงาน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

271,206,010

488,759,364

(774,671,916)

373,493,966
4,919,382,923
72,742,078
38,448,440
85,994,884
47,039,986
1,063,203
-

367,291,254
5,053,034,607
(42,701,555)
35,251,070
207,888,248
47,970,983
3,476,616
-

440,170,964
6,279,268,383
302,644,995
30,526,962
151,748,809
5,250,682
11,684,173
-

1,075,237,437
518,951,662
(315,036,490)
113,050,652
(20,391,900)
1,318,506
8,845,503
4,731,329

(3,015,423,032)
380,078,551
(135,317,715)
(366,098,877)
(36,746,849)
13,044,307
41,603,154
162,476,024

(425,352,139)
322,090,738
96,264,552
(470,349,197)
(29,016,065)
(2,392,301)
(10,064,738)
48,312,019
10,658,464
(771,810)

759,750,530
(15,309,544,755)
(10,508,869)
4,562,807,958

1,733,886,254
(14,557,766,606)
(13,869,440)
4,355,322,725

810,387,742
(14,671,929,135)
(19,594,929)
4,806,163,382

(2,801,412,947)

(5,277,840,917)

(3,088,970,365)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิมขึน6 ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื)อค้ า
เงินให้ สินเชื)อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื)น
หนีส6 ินดําเนินงานเพิมขึน6 (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสัน6
ประมาณการหนี 6สิน
หนี 6สินอื)น

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

11,389,079,000
(13,414,065,599)
(20,557,198,292)
1,448,879,618
(1,953,057,331)

(9,638,709,217)
(2,196,019,258)
(10,508,908,673)
1,344,666,908
659,376,394

5,762,463,266
(1,342,468,824)
(12,207,579,871)
1,709,786,609
1,899,646,123

7,699,827,123
28,885,836,529
124,328,187
(4,202,663,803)
(68,700,452)
(709,161,767)

(6,262,646,720)
4,052,777,386
4,571,090
(6,046,902,521)
(136,889,495)
1,237,412,652

13,446,187,779
(8,423,088,537)
(70,676,277)
(14,314,372,766)
(122,504,066)
(1,907,679,420)

เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี 6ยรับ
ดอกเบี 6ยจ่าย
ภาษีจ่ายสุทธิ

5,841,690,266
13,660,637,349
(5,144,814,563)
(424,746,068)

(32,769,112,371)
13,450,792,981
(4,821,676,381)
(333,270,211)

(18,659,256,349)
13,236,817,311
(5,501,235,191)
(260,166,103)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

13,932,766,984

(24,473,265,982)

(11,183,840,332)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน6 สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื 6อหลักทรัพย์เผื)อขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื)อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื)อขาย
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการชําระหนี 6เงินลงทุนในลูกหนี 6
เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทุนทัว) ไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัว) ไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทัว) ไป
เงินสดจ่ายจากการซื 6ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื 6อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี 6ยรับ

(32,583,604,603)
4,208,825,541
51,200,000
(12,462,512,179)
5,905,850,000
795,015
(726,500)
6,752,752
14,990,000
(161,435,893)
16,085,199
(280,289,448)
10,508,869
1,693,447,001

(14,520,484,708)
24,559,533,593
60,000,000
(503,847,389)
480,340
4,305,000,000
2,482,988
(792,307)
22,710,000
(178,507,407)
39,159,489
(173,301,907)
13,869,440
1,487,963,769

(37,905,998,597)
32,003,101,453
1,607,800,000
(5,074,765,297)
480,340
9,830,560,000
2,974,664
942,262
31,750,000
(248,780,868)
39,224,327
(108,847,701)
19,594,927
1,800,077,764

เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

(33,580,114,246)

15,114,265,901

1,998,113,274
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14. การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวม
14.1 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปี สิ "นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2561 มีกําไรสุทธิจํานวน 6.9 ล้ านบาท ลดลง 378
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 98.2 เมื$อเทียบกับผลกําไรสุทธิ ของปี 2560 กําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 271.2 ล้ านบาท ลดลง
จํานวน 217.6 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 44.5 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ$มขึ "นของค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานร้ อยละ 9.6 และ
การลดลงของรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิและรายได้ อื$น ร้ อยละ 7.0 และร้ อยละ 2.6 ตามลําดับสุทธิกบั การเพิ$มขึ "น
ของรายได้ ดอกเบี "ยสุทธิร้อยละ 5.3 และการลดลงของสํารองหนี "สงสัยจะสูญร้ อยละ 2.6
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี "ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย$ (Net Interest Margin – NIM) สําหรับปี 2561 อยูท่ ี$ร้อยละ 3.71 ลดลงจาก
ปี 2560 ซึง$ อยูท่ ี$ร้อยละ 3.89 อันเป็ นผลจาก Yield on Earning Asset ลดลง
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้ สนิ เชื$อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี (รวมเงินให้ สนิ เชื$อซึง$ คํ "าประกันโดยธนาคารอื$นและเงิน
ให้ สินเชื$อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุม่ ธนาคารอยู่ที$ 227.8 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นร้ อยละ 6.9 เมื$อเทียบกับเงินให้ สินเชื$อ ณ
วันที$ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัวV แลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จํานวน
234.3 พันล้ านบาท เพิ$มขึน" ร้ อยละ 6.5 จากสิ "นปี 2560 ซึ$งมีจํานวน 220.1 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื$ อต่อเงิ นฝาก
(Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุม่ ธนาคารเพิ$มขึ "นเป็ นร้ อยละ 97.2 จากร้ อยละ 96.8 ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
(ก) สรุ ปรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อย
เมื$อเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ "นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายได้ จากการดําเนินงานปี 2561
จํานวน 13,536.5 ล้ านบาท เพิ$มขึ "นจากปี 2560 จํานวน 381.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.9 การเพิ$มขึ "นดังกล่าวเป็ นผลมาจาก
รายได้ ดอกเบี "ยสุทธิเพิ$มขึ "น 544.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.3 จากการขยายตัวของสินเชื$อและการเพิ$มขึ "นของรายได้ ดอกเบี "ย
จากเงินลงทุน รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ ลดลง 136.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.0 เกิดจากการเพิ$มขึ "นของ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ รายได้ จากการดําเนินงานอื$นลดลงจํานวน 26.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.6 สาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของกําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื$อค้ าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศสุทธิกบั การลดลงของขาดทุนสุทธิจาก
หนี "สินทางการเงินที$กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมและการเพิ$มขึ "นของกําไรสุทธิจากการขายสินเชื$อด้ อยคุณภาพ
(ข) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี "ยสําหรับปี 2561 มีจํานวนทังสิ
" "น 4.6 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นจากปี ก่อน 207.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.8
มีสาเหตุหลักจากการเพิ$มขึ "นของค่าใช้ จ่ายดอกเบี "ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี สิ "นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 เพิ$มขึ "นจํานวน
733.0 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 9.6 สาเหตุหลักมาจากการเพิ$มขึ "นของค่าใช้ จ่ายเกี$ยวกับพนักงานซึ$งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ การ
ขยายงานของธนาคารภายใต้ โครงการ “Fast Forward” และขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย เป็ นผลให้ อตั ราส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้ จากการดําเนินงานปี 2561 อยู่ที$ร้อยละ 61.7 เพิ$มขึ "นเมื$อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
2560 ซึง$ อยูท่ ี$ร้อยละ 57.9
(ค) กําไรสุทธิ
ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปี สิ "นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2561 มีกําไรสุทธิจํานวน 6.9 ล้ านบาท ลดลง 378
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 98.2 เมื$อเทียบกับผลกําไรสุทธิของปี 2560 โดยมีกําไรก่อนภาษี เงินได้ จํานวน 271.2 ล้ านบาท ลดลง
217.6 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 44.5 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ$มขึ "นของค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานร้ อยละ 9.6 และการ
ลดลงของรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิและรายได้ อื$น ร้ อยละ 7.0 และร้ อยละ 2.6 ตามลําดับ สุทธิกบั การเพิ$มขึ "น
ของรายได้ ดอกเบี "ยสุทธิร้อยละ 5.3 และการลดลงของสํารองหนี "สงสัยจะสูญร้ อยละ 2.6
(ง)

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของเจ้ าของ

สําหรั บปี 2561 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของร้ อยละ 0.00 เมื$อเที ยบกับปี 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้ อยละ 1.3
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของของธนาคารอยู่ที$ร้อยละ (2.5) เมื$อเทียบกับปี 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้อยละ 0.3 สาเหตุ
หลักเกิดจากกําไรสุทธิที$ลดลงในระหว่างปี
2.

ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่ อย

สินทรัพย์
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 355.8 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นจาก ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560
จํานวน 55.2 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.4 โดยมีรายละเอียดดังนี "
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 6.8 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 11.4 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ
62.6 เป็ นผลจากการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ มีจํานวน 23.4 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "น 2.1 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10.0 ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
ธุรกรรมด้ านอัตราแลกเปลีย$ นและอัตราดอกเบี "ย
กลุ่มธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิ จํานวน 92.2 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "น 48.1 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 109.2 ส่วนใหญ่เป็ นการ
เพิ$มขึ "นในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
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เงินให้ สนิ เชื$อและดอกเบี "ยค้ างรับสุทธิจํานวน 216.2 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นร้ อยละ 7.3 โดยการเติบโตของสินเชื$อส่วนใหญ่
มาจากการขยายตัวของสินเชื$อรายย่อย
สินทรัพย์อื$นเท่ากับ 9.0 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 2.0 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 29.1 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ$มขึ "นของ
สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
คุณภาพของสินทรัพย์
(ก)

เงินให้ ก้ ยู ืมและการกระจุกตัวของเงินให้ ก้ ยู ืม

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีเงินให้ สินเชื$อสุทธิ จากรายได้ รอตัดบัญชีจํานวน 226.3 พันล้ านบาท เพิ$มขึน"
จํานวน 15.3 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 7.2 เมื$อเทียบกับ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560 ซึง$ มีจํานวน 211.0 พันล้ านบาท เงินให้
สินเชื$อแบ่งเป็ นการให้ ก้ ูยืมแก่กลุม่ สินเชื$อที$อยู่อาศัย อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ และลูกหนี "ธุรกิจเช่าซื "อและ
ลูกหนี "ตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีสดั ส่วนรวมร้ อยละ 66.5 ของเงินให้ สินเชื$อรวม ทังนี
" "มีเงินให้ ก้ ูยืมแก่สินเชื$อเพื$อที$อยู่
อาศัยจํานวน 71.9 พันล้ านบาท ซึ$งมีสดั ส่วนสูงที$ร้อยละ 31.8 สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคาร กลุม่ อุตสาหกรรมการ
ผลิตและการพาณิชย์จํานวน 45.2 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.0 และลูกหนี "ธุรกิจเช่าซื "อ จํานวน 33.2 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 14.7 สินเชื$อที$มีอตั ราการขยายตัวส่วนใหญ่มาจาก สินเชื$อเพื$อที$อยู่อาศัยและลูกหนี "ธุรกิจเช่าซื "อ ซึ$งเติบโตร้ อยละ
18.0 และร้ อยละ 16.6 ตามลําดับเมื$อเทียบกับสิ "นปี 2560

เงินให้ สินเชื5อจําแนกกตามประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท
6,956

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

31 ธันวาคม 2560
%

ล้ านบาท

%

3.1

ล้ านบาท
5,606

2.7

1,350

24.1

45,157

20.0

48,810

23.1

(3,653)

(7.5)

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง

13,836

6.1

12,116

5.7

1,720

14.2

การสาธารณูปโภคและบริ การ

29,779

13.1

28,229

13.4

1,550

5.5

สินเชื$อส่วนบุคคล

11,960

5.3

13,505

6.4

(1,545)

(11.4)

สินเชื$อเพื$อที$อยู่อาศัย

71,916

31.8

60,971

28.9

10,945

18.0

ลูกหนี "ธุรกิจเช่าซื "อ

33,244

14.7

28,504

13.5

4,740

16.6

อื$น ๆ

13,452

5.9

13,281

6.3

171

1.3

226,300

100.0

211,022

100.0

15,278

7.2

การเกษตรและเหมืองแร่

รวมเงินให้ สินเชื5อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี

%

เปลี5ยนแปลง

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้ ก้ ยู มื ในภาคธุรกิจต่างๆ เพื$อไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง$
โดยจะครอบคลุมทังกลุ
" ม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย
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การจัดชันสิ
" นทรัพย์

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้ สินเชื$อแก่ลกู หนี "และดอกเบี "ยค้ างรับ (ไม่รวมเงินให้ สินเชื$อที$ให้ แก่สถาบันการเงิน)ของ
กลุม่ ธนาคารอยูท่ ี$ 226.8 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นร้ อยละ 7.2 เมื$อเทียบกับเงินให้ สนิ เชื$อ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560 โดยจัดชัน"
ตามหลักเกณฑ์ที$ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้ วย สินเชื$อจัดชันปกติ
"
204.3 พันล้ านบาท สินเชื$อจัดชัน"
กล่ า วถึ ง เป็ นพิ เ ศษ 12.6 พั น ล้ านบาท และสิ น เชื$ อ ด้ อยคุ ณ ภาพจั ด ชั น" ตํ$ า กว่ า มาตรฐาน จั ด ชั น" สงสั ย และ
จัดชันสงสั
" ยจะสูญมีจํานวน 2.7 พันล้ านบาท 2.3 พันล้ านบาท และ 4.9 พันล้ านบาท ตามลําดับ
อัตราส่วนเงินสํารองค่าเผื$อหนี "สงสัยจะสูญต่อสินเชื$อด้ อยคุณภาพ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที$ร้อยละ 107.0 เพิ$มขึ "น
จากสิ "นปี 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้อยละ 93.2 ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560 เงินสํารองของธนาคารและบริ ษัทย่อยอยู่ที$จํานวน 10.5
พันล้ านบาท ซึง$ เป็ นสํารองส่วนเกินจากเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 5.0 พันล้ านบาท
(ค)

สินเชื$อที$ไม่ก่อให้ เกิดรายได้

สินเชื$อที$ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที$ 9.9 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื$อที$ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อเงินให้ สินเชื$อทังสิ
" "น
(NPL ratio) อยู่ที$ร้อยละ 4.3 ลดลงเมื$อเทียบกับ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้อยละ 4.8 เนื$องจากธนาคารมี
มาตรการบริ หารจัดการความเสี$ยงที$มีประสิทธิภาพ การบริ หารคุณภาพสินทรัพย์รวมถึงการปรับปรุ งกระบวนการในการ
เรี ยกเก็บหนี "และมีการขายสินเชื$อด้ อยคุณภาพในปี 2561
(ง)

การรับรู้รายได้

ธนาคารรับรู้รายได้ ดอกเบี "ยตามเกณฑ์คงค้ าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ ตามเกณฑ์นี " สําหรับลูกหนี "ที$ค้างชําระดอกเบี "ยเกิน
กว่าสามเดือนนับจากวันที$ครบกําหนดชําระหรื อมีความไม่แน่นอนเกี$ยวกับการชําระหนี " โดยจะใช้ เกณฑ์การรับชําระเงิน
แทน และธนาคารยังได้ บนั ทึกยกเลิกรายได้ สําหรับดอกเบี "ยจากเงินให้ ก้ ูยืมที$ค้างชําระดังกล่าวที$ธนาคารบันทึกบัญชีเป็ น
รายได้ แล้ วออกจากบัญชีเพื$อให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
ได้ ใหม่เมื$อลูกหนี "ได้ ชําระเงินต้ นและดอกเบี "ยที$ค้างชําระครบถ้ วนแล้ ว
ธนาคารรับรู้ รายได้ สําหรับลูกหนี "ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี "ใหม่ตามเกณฑ์คงค้ างเช่นเดียวกับเงินให้ สินเชื$อที$กล่าว
ข้ างต้ น ยกเว้ นหนี "ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี "ที$อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื$อนไขการปรับโครงสร้ างหนี "
ใหม่ ซึง$ จะรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี "จะปฏิบตั ิตามเงื$อนไขการปรับโครงสร้ างหนี "ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
เดือนหรื อสามงวดการชําระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
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หนีส? ิน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีหนีส" ินรวมจํ านวน 318.9 พันล้ านบาท เพิ$มขึน" จากวันที$ 31 ธันวาคม 2560
จํานวน 51.4 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 19.2 โดยมีรายละเอียดดังนี "
เงินรับฝากจํานวน 185.1 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 7.7 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ$มขึ "นของ
เงินฝากประจํา
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี "สิน)จํานวน 44.5 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 28.9 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ
184.6 ซึง$ เป็ นผลจากการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
หนี "สินทางการเงินที$กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมจํานวน 35.5 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 12.4 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 53.7 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้และตัวV แลกเงินที$มีอนุพนั ธ์แฝง
หนีส" ินตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิ นจํานวน 24.3 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "น 4.4 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.8 การเพิ$มขึน"
ดังกล่าวเป็ นผลจากธุรกรรมด้ านอัตราแลกเปลีย$ นและอัตราดอกเบี "ย
ตราสารหนี "ที$ออกและเงินกู้ยืมมีจํานวน 19.0 พันล้ านบาท ลดลง 1.0 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.8 ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
การไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสันและตั
"
วV แลกเงินในระหว่างปี
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 36.9 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "นจากปี 2560 จํานวน 3.9 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 11.7 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ$มขึ "นของทุนที$ออกและชําระแล้ ว
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันทังสิ
" "น 4,047.9 พันล้ านบาท เพิ$มขึ "น 1,545.1 พันล้ าน
บาท (ร้ อยละ 61.7) จากจํานวน 2,502.8 พันล้ านบาท ณ สิ "นปี 2560 การเพิ$มขึ "นของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็ นผลจากการ
เพิ$มขึ "นของตราสารอนุพนั ธ์ ตามที$ได้ แสดงในตารางด้ านล่าง
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(ล้ านบาท)
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

เปลีย$ นแปลง
%

การรับอาวัลตัBวเงินและการคํา? ประกันการกู้ยมื เงิน

280

90

211.1

ภาระตามตัBวแลกเงินค่ าสินค้ าเข้ าที5ยงั ไม่ ครบกําหนด

239

299

(20.1)

1,185

1,683

(29.6)

4,046,169
3,998,256

2,500,700
2,446,966

61.8
63.4

วงเงินเบิกเกินบัญชีที$ลกู ค้ ายังไม่ได้ ถอน

14,004

17,674

(20.8)

วงเงินสินเชื$อทีย$ งั ไม่ได้ เบิกใช้

21,139

25,073

(15.7)

1,567

1,170

33.9

11,203

9,817

14.1

4,047,873

2,502,772

61.7

เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื5น
ตราสารอนุพนั ธ์

เงินลงทุน
อื$นๆ
รวม
สภาพคล่ อง

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ ธนาคารมีจํานวน 1.7 พันล้ าน
บาท เพิ$มขึ "นสุทธิ 157.9 ล้ านบาท เมื$อเทียบกับปี 2560 รายละเอียดของการเปลีย$ นแปลงมีดงั นี "
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2561 มีจํานวน 13.9 พันล้ านบาท ประกอบด้ วยขาดทุนจากการดําเนินงาน
ก่อนการเปลีย$ นแปลงในสินทรัพย์และหนี "สินดําเนินงานจํานวน 2.8 พันล้ านบาท ซึ$งในจํานวนนี "รวมกําไรสุทธิก่อนภาษี เงิน
ได้ 271.2 ล้ านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิที$ไม่ใช่เงินสด ซึ$งส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี "ยรับและหนี "สูญและหนี "
สงสัยจะสูญ สําหรับสินทรัพย์ดําเนินงานเพิ$มขึ "น 23.1 พันล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ$มขึ "นของเงินให้ สินเชื$อและ
เงินลงทุนเพื$อค้ า นอกจากนี " หนี "สินดําเนินงานเพิ$มขึน" จํานวน 31.7 พันล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิ ดจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน และเงินรับฝาก
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 33.6 พันล้ านบาท ซึง$ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายสุทธิจากหลักทรัพย์เผื$อขาย
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 19.8 พันล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกลุม่ ธนาคารมีเงินสดรับสุทธิจากหุ้น
กู้ที$มีอนุพนั ธ์แฝง และเงินสดรับจากการเพิ$มทุน
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ความสัมพันธ์ ของแหล่ งที5มาของเงินทุนกับแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งที$มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม ในขณะที$แหล่งใช้ ไปของเงินทุนเป็ นเงินให้ สนิ เชื$อ โดย ณ วันที$ 31
ธันวาคม 2561 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้ สนิ เชื$อ แบ่งตามระยะเวลาได้ ดงั นี "
หน่วย: พันล้ านบาท

ระยะเวลา
ทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

เงินให้ สินเชื5อ*
16.3
40.2
164.8
221.3

%
7.4
18.1
74.5
100.0

เงินฝาก*
61.9
123.2
10.2
195.3

%
31.7
63.1
5.2
100.0

เงินกู้ยืม*
0.4
34.0
49.8
84.2

%
0.4
40.4
59.2
100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารมีแหล่งที$มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังนี "
หน่วย: พันล้ านบาท

2561*
จํานวนเงิน
%
2.9
1.5
59.0
30.2
133.4
68.3
195.3
100.0

ประเภทเงินฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจํา
รวม

2560*
จํานวนเงิน
3.4
67.6
118.8
189.8

%
1.8
35.6
62.6
100.0

2559*
จํานวนเงิน
%
3.1
1.7
88.0
45.7
101.2
52.6
192.3
100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

อันดับความน่ าเชื5อถือ
อันดับความน่าเชื$อถือของธนาคารซึง$ จัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ มีรายละเอียดดังนี "
สิงหาคม 2561
Fitch Ratings
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตในประเทศระยะสัน"
แนวโน้ มอันดับเครดิต
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อันดับเครดิตในประเทศระยะสันของตราสารหนี
"
"ระยะสัน"

AA- (tha)
F1+(tha)
มีเสถียรภาพ
AA-(tha)
F1+(tha)
มิถนุ ายน 2561

Moody’s Investors Service
Outlook
Bank deposits
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Baa2/P-2
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Baseline credit assessment
Adjusted baseline credit assessment
Counterparty risk assessment
Issuer rating
ST issuer rating

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ba2
baa2
Baa1(cr)/P-2(cr)
Baa2
P-2
สิงหาคม 2561

RAM Ratings
อันดับความน่าเชื$อถือของสถาบันการเงิน
ตราสารหนี "ด้ อยสิทธิที$นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
" $2

AA2/มีสถียรภาพ/P1
AA3/มีเสถียรภาพ

อัตราส่ วนทางการเงิน
การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ณ วัน ที$ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมี สิน ทรั พย์ สูง กว่า หนี ส" ิน โดยเป็ นส่วนของเจ้ า ของเป็ นจํ านวน 36.9 พัน ล้ า นบาท
ธนาคารมีเงินกองทุน 46.0 พันล้ านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี$ยง (BIS Ratio) ร้ อยละ 18.7 ซึ$งสูงกว่าเกณฑ์ ที$
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี$ยงสําหรับกลุม่ ธนาคารอยู่ที$ร้อยละ 19.3
โดยมีเงินกองทุน 47.9 พันล้ านบาท
สภาพคล่ องและอัตราส่ วนสินเชื5อต่ อเงินฝาก
ธนาคารดํารงเงินฝากที$ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) เฉลี$ยในอัตราร้ อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมเฉลี$ย ตามที$
ธปท กําหนด โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที$ศนู ย์เงินสด เงินฝากที$ ธปท รวมเป็ นจํานวน
3.4 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื$อต่อเงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยู่ที$ร้อยละ 94.0 เทียบกับ
ร้ อยละ 93.9 ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2560 ซึง$ ระดับดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามแผนงานของธนาคาร
การแต่ งตัง? ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่ าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที$พิจารณาคุณสมบัติและประวัตผิ ลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพื$อการแต่งตังเป็
" นผู้สอบ
บัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื$อพิจารณาเสนอขอ
อนุมตั ิจากที$ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี รายชื$อของผู้สอบบัญชีภายนอกที$จะนําเสนอต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

ค่ าสอบบัญชี
สําหรับปี สิ "นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีภายนอกดังนี "
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุม่ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 11.3 ล้ านบาท โดยมีค่าใช้ จ่ายอื$นๆที$เกี$ยวข้ อง ได้ แก่ ค่าเดินทาง
และค่าถ่ายเอกสาร
(2) ค่ าตอบแทนอื5น (Non-audit Fee)
กลุม่ ธนาคารไม่มีคา่ ตอบแทนของงานบริ การอื$นให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของธนาคารในรอบปี บัญชี 2561
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ - )

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแD ล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืHนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลทีHควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี D บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีHสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกีHยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีHดี เพืHอให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนทีHเป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริ
D
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
D
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีHดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทังD นี D
บริ ษั ท ได้ แจ้ ง ข้ อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุมภายใน ณ วัน ทีH 31 ธัน วาคม 2561 ต่อ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึHงครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลีHยนแปลงทีHสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังD
การกระทําทีHมิชอบทีHอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี DเพืHอเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
D
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีHบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นายเศรษฐจักร ลียากาศ เป็ นผู้ลงลายมือชืH อกํ ากับเอกสารนี Dไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารหน้ าใดไม่มี
ลายมือชืHอของ นายเศรษฐจักร ลียากาศ กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีHบริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น
ชืHอ

ตําแหน่ง

ลายมือชืHอ

1. เอ็ น จิ ก ชาฮ์ นั ซ ฟารุ ก บิ น กรรมการ
จัมมัล อาฮ์มดั
2. เอ็ น จิ ก โอมาร์ ซิ ด ดิ ก บิ น อา รั ก ษาการ กรรมการผู้ จัด การใหญ่ แ ละประธาน
มิน โนเออร์ ราชิด
เจ้ าหน้ าทีHบริ หาร

ผู้รับมอบอํานาจ

ชืHอ
นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ตําแหน่ง
ผู้บริ หารสูงสุด กํากับการปฏิบตั ิงาน
และรักษาการ ผู้บริ หารสูงสุด
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
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ลายมือชืHอ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ณ วันที9 31 ธันวาคม 2561)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

1.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 19 เมษายน 2559

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. _ht^
- โดยตนเอง -^ หุ้น- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
- เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต California State
University, Northridge, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที9 ^_
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการ
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที9 `a
ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตรที9จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) ได้ แก่
- หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) (ปี _hhi)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) (ปี _hh`)
- Control and Risk Management (MIR) (ปี
_hh`)
- Current Issue Seminar (CIS) (ปี _hh^)
- Role of the Chairman Program (RCP) (ปี
_hh^)
- Director Certification Program (DCP) (ปี
_hia)
- Audit Committee Program (ACP) (ปี _hia)
- Financial for Non-Financial Director (FND)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ Lง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯและกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16 ธ.ค.2559 – ปั จจุบนั
นายกสมาคม
สมาคมสโมสรนักลงทุน

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2557 – 2558
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2556 – 2557
ประธานกรรมการ
2556 – 2557
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2554 – ส.ค. 2557
ประธานกรรมการ
2554 – 2558
2554 – 2557
กรรมการ
2552 – 2557
กรรมการ
2552 – 2555
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2549 – 2551
กรรมการ
2547 – 2551
สมาชิก
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ Lง
บมจ. อัครา รี ซอร์ สเซส
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รี เสริ ซ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

2. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
อายุ 67 ปี
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานสํารองคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 5 พฤศจิกายน 2551

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. _ht^
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
(ปี _hiu)
- Director Accreditation Program (DAP) (ปี
2547)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Fellow of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
- Member of the Malaysian Institute of
Accountants
ประวัตกิ ารอบรม
- Bank Negara Malaysia Annual Report 2017 /
Financial Stability and Payments Systems
Report 2017 Briefing Session by Bank
Negara Malaysia (28 มีนาคม 2561)
- Technology Risk Briefing by Oliver Wyman
(27 มิถนุ ายน 2561)
- Sustainable Finance Training for Board of
Directors by CIMB (1 สิงหาคม 2561)
- Khazanah Megatrends Forum 2018 (8-9
ตุลาคม 2561)
- Asean Roundtable Series by CIMB Asean
Reseach Institute (CARI) & LSE IDEAS (30
ตุลาคม 2561)
- CIMB Annual Management Summit (23-24
พฤศจิกายน 2561)
- BNM-FIDE Board Conversations (Banks and

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2546 – 2547
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
2547 – 2549
อุตสาหกรรม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2547 – _htv
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที9 h)
กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2555 – ปั จจุบนั
Trustee
Yu Cai Foundation
ก.ค. 2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
CIMB Investment Bank Bhd

ช่ วงเวลา
ส.ค. 2558 – ธ.ค. 2561
พ.ย. 2558 –พ.ค. 2561
2549 – ก.พ. 2558
2549 – ก.พ. 2558
2548 – 2559
2548 – 2557
2542 – 2549
2536 – 2542

เอกสารแนบ 1 หน้ า 141

ตําแหน่ ง
Trustee

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Foundation

ประธานกรรมการ

CIMB - Principal Asset Management Bhd

กรรมการที9มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร

CIMB Group Holdings Bhd

ที9ปรึกษา

CIMB Investment Bank Bhd

ประธาน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

Tanjong PCL
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Bhd

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
3. นายมาริ ษ สมารัมภ์
อายุ 76 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 8 พฤษภาคม 2560

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
DFIs) (27 พฤศจิกายน 2561)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตรด้ านการพัฒนาผู้บริ หาร
Harvard Business School ประ เทศ
สหรัฐอเมริ กา
- B.S.B.A. ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี University
of The East ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่ นที9
33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่ นที9
3/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
- หลักสูตร Quality of Financial Reporting
Program รุ่ นที9 2/2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function รุ่ นที9 3/2551 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management รุ่ นที9 4/2551
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What
the Board Should Do? สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Board Failure and How to Fix it

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หาร
CIMB Investment Bank Bhd
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
และกรรมการด้ านความยัง9 ยืนและการ
บริ หารความเสี9ยง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 -ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. พี เอ ซี (สยาม)
2547- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. มาร์ ช พีบี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2546 – ส.ค. 2560
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
2556 – 2558
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2546 – 2558
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2551 – 2554
ตรวจสอบ
2547 – 2553
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บมจ. อัครา รี ซอร์ สเซส
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
บมจ. ทรัพย์ศรี ไทย คลังสินค้ า

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 25 เมษายน 2550
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of
Directors and Executives under the New
SEC ACT (พฤษภาคม 2551) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที9 13/2561
- หลักสูตร IT Governance and Cyber
Resilience Program (ITG) รุ่ นที9 8/2561
คุณวุฒิทางการศึกษา
- AB Bryn Mawr College, PA, U.S.A.
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory
Accreditation Program (MAP) for
Directors of Public Listed Companies
(17-18 มีนาคม 2553)
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที9 83/2553 English Program สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (27 เมษายน
2553)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute of
Directors Course: Role of Directors

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการที9มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร
ศูนย์รักษาผู้มีบตุ รยากเจตนิน
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Lien Centre for Social Innovation, Singapore
Management University
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการที9มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร CIMB Group Holdings Bhd
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการที9มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร CIMB Group Sdn Bhd
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ
Asia Capital Advisory Pte Ltd.
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. _hha – พ.ย. _htv
กรรมการ
TPG Star SF Pte Ltd.
ม.ค. _hha - พ.ย. _htv
ม.ค. _hha - พ.ย. _htv
กรรมการ
TPG Growth SF Pte Ltd.
ก.พ. _hhŠ -พ.ย. _htv
ก.ย. _hhu - พ.ย. _htv
กรรมการ
TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

5. นายรอม หิรัญพฤกษ์
อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 13 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2550 - พ.ย._htv
กรรมการ
TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Ph.D. (Computer Science), University of
Kansas, U.S.A.
- M.S. (Computer Science), University of
Kansas, U.S.A.
- B.A. (Statistics), Macquarie University,
Australia (Colombo Plan Scholarship)
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร IT Governance (ITG) Invited as
observer for ITG 1/2559 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Corp. Governance for Capital
Market Intermediaries (CGCMI 1/2558)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program
(AACP 14/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance

กรรมการ

TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.

Senior Adviser/Consultant -

TPG Capital Asia

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ. หลักทรัพย์ เพื9อธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บจ. ชิค รี พบั บลิค
2558 – ปั จจุบนั
ที9ปรึกษาประธานมูลนิธิ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 – ปั จจุบนั
ผู้จดั การร่ วม
บจ. วตท.เพื9อสังคม
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 – 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
2555 – 2561
กรรมการ (ผู้เชี9ยวชาญระบบ
คณะกรรมการระบบชําระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2558 – 2560
สารสนเทศ)
สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาชน)
2557 – 2560
คณะกรรมการบริ หารกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื9อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.)
2553 – 2555
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ยุตธิ รรม
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Program (FIGP 6/2556) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
172/2556) (ภายใต้ การสนับสนุนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

-

t. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
อายุ 69 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการและประธานสํารองในคณะกรรมการ Board
Risk Committee
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)

- หลักสูตร The Four Roles of Leadership
Program (ภายใต้ การสนับสนุนของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- นักศึกษา วตท.รุ่ นที9 1 ของสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of
the University of North Carolina,
Microelectronics Corporation of North
Carolina (MCNC), and North Carolina
Supercomputer Center (NCSC)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสา
หการ) Lamar University, U.S.A.
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสา
หการ) Lamar University, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมเครื9 องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Stanford Executive Program,

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั ปั จจุบนั
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. เอิร์ทกรี น
บจ. บ้ านหมี9 กรี น
บจ. พนม กรี น
บจ. แอดวานซ์ แอดเวอร์ ไทซิง9 เทคโนโลยี
บจ. กรี น เอนเนอร์ ยี9 โฮลดิ Lง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

7. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
อายุ 53 ปี
กรรมการ
ประธานกรรมการ Board Risk Committee
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 24 ธันวาคม 2558
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. _ht^
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Stanford University, U.S.A.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วม
เอกชน รุ่ นที9 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ นที9 42/2547, Finance for NonFinance Directors (FND) รุ่ นที9 9/2547, Role
of Compensation Committee (RCC) รุ่ นที9
10/2553 และ National Corporate
Governance Committee (NCGC) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. กรี น เอ็นเนอยี9 เอเชีย กรุ๊ป
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ดีอาร์ ซีเอ็ม โฮลดิ Lง
กรรมการ
บจ.พรี เมียร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชัน9
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2560
2555 – 2557
2552 – 2557
2551 – 2552

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. ระยองกรี น
บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ ยี9 รี ซอร์ สเซส
บจ. พีทีที อินเตอร์ เนชัน9 แนล จํากัด
บมจ. ปตท.

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที9ปฏิบตั กิ าร กลุม่
ธุรกิจปิ โตรเลียมขันต้
L นและก๊ าซ
2546 – 2550
ธรรมชาติ
บมจ. ปตท.
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจ
สํารวจผลิตและก๊ าซธรรมชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
CIMB Group Holdings Bhd
เกียรตินิยมอันดับ 1 Simon Fraser University, ปั จจุบนั
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
Canada
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Simon Fraser
ปั จจุบนั
กรรมการ
CIMB Bank Bhd
University, Canada
ปั จจุบนั
กรรมการ
Cagamas Holdings Bhd
ปั จจุบนั
ที9ปรึกษา
Securities Commission Malaysia
ประวัตกิ ารอบรม
นายกสมาคม
Financial Markets Association of Malaysia
- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory ปั จจุบนั
กรรมการ
Megmoni Sdn Bhd
Accreditation Program for Directors of ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
กรรมการ
Sterns Knight Corp
Public Listed Companies (2558)
ปั จจุบนั
กรรมการ
Ukaydev38 Sdn Bhd
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
อายุ 40 ปี
กรรมการ
กรรมการ Board Risk Committee
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 6 พฤษภาคม 2557
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Massachusetts
Institute of Technology, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี การพาณิชย์ การบัญชี และการเงิน
Macquarie University, Sydney, Australia
- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary
(Economics, Statistics, English, History),
Aranui High School, Christchurch, New
Zealand

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 – 2558
รองประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หารกลุม่ & CIMB Group Holding Bhd
ผู้บริ หารสูงสุดสายบริ หารเงิน
บรรษัทธุรกิจ & ช่องทางธุรกรรม
การเงิน
2551 – 2555
รองประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หารกลุม่ & CIMB Group Holding Bhd
ผู้บริ หารเงิน
2549 – 2551
ผู้บริ หารเงินกลุม่
CIMB Group Holding Bhd
2540 – 2549
ผู้จดั การทัว9 ไปบริ หารเงิน & ตลาด
CIMB Investment Bank
ทุน
2539 – 2540
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสี9ยง
CIMB Investment Bank
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ธ.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
CIMB Bank Bhd
2548 – ปั จจุบนั
มกราคม 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala Lumpur,
Malaysia
กรรมการสํารองของ John Kelly
ACR Capital Holdings Pte Ltd.
Thompson
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6 เม.ย. 2561 – 13 มิ.ย.
กรรมการ
ACR Capital Holdings Pte Ltd.
2561
13 พ.ย. 2556 – 11 ก.ย.
กรรมการ
Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta
2560
เม.ย. 2551 – ต.ค. 2552
ผู้มีอํานาจดําเนินการแทนบริษัท
Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
a. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
อายุ hh ปี
กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ Board Risk Committee
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 _v เมษายน _ht^

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
มี.ค. 2549 – เม.ย. 2551
ต.ค. 2548 – มี.ค. 2549
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักประธาน
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta,
ธ.ค. 2546 – ก.พ. 2548
กรรมการ/
Indonesia
เม.ย. 2544 – ธ.ค. 2546
ประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หาร
Credit Cards Group Head
ผู้อํานวยการ
Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia
ผู้ช่วยที9ปรึกษา
FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur,
Malaysia
นักวิเคราะห์อาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Masters in Research (Business), 2017,
University of Liverpool, United Kingdom
- Senior Management Program, 1996 Henley
Management College (University of
Reading), United Kingdom
- Master of Arts, Banking & Finance, 1990,
University of Wales, United Kingdom

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561-ปั จจุบนั
กรรมการ
SCICOM (MSC) Bhd
2560-ปั จจุบนั
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
DMY Capital Sdn Bhd (Malaysia)
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
Avicennia Capital Sdn Bhd (Malaysia)
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประวัตกิ ารอบรม
ผู้ร่วมก่อตังและกรรมการ
L
DMY Capital (Malaysia)
- Financial Institutions Directors Education 2557 – ปั จจุบนั
(Bank) and Financial Institutions Directors
2551 – 2560
ผู้บริ หารสูงสุด การลงทุน
Khazanah Nasional Berhad (Malaysia)
Education (Insurance) (ปี 2557)
ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ เอเชีย
Royal Bank of Scotland / ABN AMRO Bank N.V.
- Mandatory Accrediation Program (MAP) for 2539 – 2550
(Singapor, Malaysia, Nertherlands, London, Hong
Directors (ปี 2557)
Kong)
2537 – 2538
ผู้จดั การอาวุโสดูแลความสัมพันธ์
Mitsubishi UFJ Financial Group (Malaysia and
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

10. นายชาญมนู สุมาวงศ์
อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 20 เมษายน 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ลูกค้ า
Singapore)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
_) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ปริ ญญาโท Master of Comparative Law
(A.P.), George Washington University
(U.S.A.)
- ปริ ญญาโท Master of Law, George
Washington University (U.S.A.)

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที9 104/2556 (ปี 2556)

11. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

คุณวุฒิทางการศึกษา

2535 – 2536
เจ้ าหน้ าที9ด้านตราสารหนี L
2533 – 2535
เจ้ าหน้ าที9สนิ เชื9อบรรษัทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

KAF Seagroatt & Campbell (Malaysia)
Malayan Banking Bhd
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2560 – ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการงานกฎหมายกลุม่
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป
กรรมการอิสระและกรรมการ
บมจ. ฟิ นนั ซ่า
ตรวจสอบ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

พ.ค. 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

พ.ย. 2554 – ธ.ค. 2559
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่งานกฎหมาย
พ.ย. 2554 – ธ.ค. 2559
กรรมการบริ ษัทในเครื อ
เม.ย. 2539 – พ.ย. 2554
Counsel
เม.ย. 2539 – พ.ย. 2554
Partner
เม.ย. 2532 – เม.ย. 2539
Senior Associate
เม.ย. 2532 – เม.ย. 2539
Partner
ต.ค. 2525 – ต.ค. 2527
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ต.ค. 2527 – ต.ค. 2528
ผู้พิพากษา
ต.ค. 2528 – ต.ค. 2529
ผู้พิพากษา
ต.ค. 2529 – มิ.ย. 2530
ผู้พิพากษา
มิ.ย. 2530 – เม.ย. 2532
เลขานุการ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บลจ. ฟิ นนั ซ่า

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. ที9ปรึกษากฎหมายสากล
บจ. ที9ปรึกษากฎหมายสากล
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลแรงงานกลาง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
อายุ 49 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หาร
ประธานคณะกรรมการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี9ยง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื9อ
ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
ประธานคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี Lสิน
ประะธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning
Committee
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ ติดต่อสื9อสาร
ประธานคณะกรรมการ Thailand Underwriting
Committee
ประธานคณะกรรมการ Thailand Private Banking
Management
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 19 ตุลาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี^_. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
อายุ 68 ปี
ที9ปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 1 สิงหาคม 2554
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจการเงิน Saint
Louis University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ^
และเหรี ยญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม

-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

หลักสูตร Advanced Management Program
– INSEAD Business School
หลักสูตร Financial Institution Risk Analysis –
Fitch Training, Singapore
หลักสูตร Structured Derivatives Instruments
– JP Morgan, Singapore
หลักสูตร Advanced Credit Training – Bank
of America, San Francisco
หลักสูตร Basic Credit Training – Bank of
America, San Francisco

- ประกาศณียบัตรชันสู
L ง หลักสูตรเสริมสร้ างสังคม
สันติสขุ สถาบันพระปกเกล้ า
- ปริ ญญาเอก Al-Fiqh (เกียรตินิยมอันดับ 1)
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
- ปริ ญญาโท Al-Fiqh (Excellence) Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia

ช่ วงเวลา
2556 – 2559
2552 – 2556
2543 – 2552

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
Executive Director

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เจพี มอร์ แกน เชส สาขากรุ งเทพฯ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 – ปั จจุบนั
ประธาน
มูลนิธิเพื9อเด็กกําพร้ า
2550 – ปั จจุบนั
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

^ . ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อายุ 53 ปี
ที9ปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 1 สิงหาคม 2554

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริ ญญาตรี Sharia (เกียรตินิยม) Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia
- ปริ ญญาตรี Dawah and Usul al-din, Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และประธานฝ่ ายกิจการฮาลาล
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 – 2554
หัวหน้ าคณะ
ผู้แทนฮัจย์ไทย
2551 – 2553
กรรมการ
Shariah Advisory Council, Securities Commission,
Malaysia
2550 – 2553
รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายศาสนา สภาที9ปรึกษาเพื9อการเสริ มสร้ างสันติสขุ จังหวัดชายแดน
อิสลาม
ภาคใต้
2549 – 2553
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2545 – 2553
หัวหน้ าภาควิชาอิสลามศึกษา
โครงการปริ ญญาเอกอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
- ปริ ญญาเอก Principles of Islamic
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Jurisprudence, Islamic University of Medina,
Saudi Arabia
บริ
ษ
ั
ท
ที
ไม่
ใ
ช่
บ
ริ
ษ
ั
ท
จดทะเบี
ย
นในตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
ฯ
และกิ
จ
การ/องค์
ก
รอื
น
- ปริ ญญาโท Principles of Islamic
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Jurisprudence, Islamic University of Medina,
2559 – ปั จจุบนั
คณะกรรมการพัฒนากิจการฮัจย์ พ.ศ. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
Saudi Arabia
2559
- ปริ ญญาตรี Islamic Law, Islamic University of
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการชาริ อะฮ์
ทิพยตะกาฟูล
Medina, Saudi Arabia
2559 – ปั จจุบนั
หัวหน้ าสํานักงานอามีรุลฮัจญ์
ท่านจุฬาราชมนตรี
2558 – ปั จจุบนั
ที9ปรึกษาผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
ศึกษา
2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
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ผู้ทรงคุณวุฒจิ ฬุ าราชมนตรี
กรรมการคณะกรรมการที9ปรึกษาชา
ริ อะฮ์
คณะที9ปรึกษาและคณะทํางาน

ท่านจุฬาราชมนตรี
สหกรณ์บีนา จํากัด
ท่านจุฬาราชมนตรี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2551 – ปั จจุบนั
อาจารย์ที9ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
ปริ ญญาเอก
เขตปั ตตานี
2549 – ปั จจุบนั

อาจารย์ที9ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริ ญญาโท

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี

2548 – ปั จจุบนั

อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2556 – 2557
รองเลขาธิการ
2555 – 2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2554 – 2556

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2552 – 2558

14. นายพรชัย ปั ทมินทร
อายุ 46 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดร่ วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 1 กันยายน 2556
การถือหุ้นในธนาคาร

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการฮัจญ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตามคําสัง9 แต่งตังของศู
L
นย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
คณะกรรมการเขตพื Lนที9การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
ตามคําสัง9 คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงาน
กระบวนการยุตธิ รรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ปริ ญญาตรี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- AFS Scholarship Student Exchange
Program

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
2551 – 2553
คณะทํางานพัฒนาการใช้ กฎหมาย
อิสลามในพื Lนที9จงั หวัดชายแดนภาคใต้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

^h. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
อายุ 53 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 11 กันยายน 2555
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที9 73/2551 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) (ปี 2551)
- หลักสูตรผู้บริ หารตลาดทุน CMA-GMS รุ่นที9 2
(CMA-GMS2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ปี 2559)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2554 – ส.ค. 2556
ต.ค. 2551 – ส.ค. 2554
มี.ค. 2550 – ก.ย. 2551

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ทีมธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่
2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานสถาบันธน
กิจ
กรรมการผู้จดั การ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Management Program,
Oxford University
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที9 1
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที9 17/2559
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

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

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน ฟิ นนั ซ่า

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. ซีที คอลล์

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. เวิลด์ลีส

2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2553 – 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ เครื อข่ายสาขาและ
บริ การ
2551 – 2553
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและ
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บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

^t. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
อายุ 58 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดร่ วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุด
ธุรกิจบริ หารเงิน
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 1 เมษายน 2554
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

17. นางวรี มน นิยมไทย
อายุ 52 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การลงทุน
2545 – 2550
กรรมการผู้อํานวยการ
บลจ. ไทยพาณิชย์
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
23 เม.ย. 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี Lไทย
4 มี.ค. 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี
ประวัตกิ ารอบรม
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- หลักสูตร Market Risk for Treasury Products,
New York institute of Finance (Financial
Times)
- หลักสูตร Asset and Liability Management,
Chase Manhattan Bank, Singapore
- หลักสูตร Treasury Training Scheme, The
Institute of Banking and Finance (IBF),
Singapore
Offshore Deposit Market
Foreign Exchange Arithmetic
Financial Future
Options
Citibank Bourse Game
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Saint Louis University,
U.S.A.
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 8 กุมภาพันธ์ 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ.2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

18. นางสาวสิริพร สนัน9 ไพเราะ
อายุ 54 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 1 กรกฎาคม 2558

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริ ญญาโท สื9อสารมวลชน Iowa State
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Columbia Senior Executive
Program, Columbia University, U.S.A.

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

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

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Program
- หลักสูตร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Professional Internal
Auditor (CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย

19. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Macquarie University,

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ต.ค. 2556 – ม.ค. 2559

ที9ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่

บมจ. ธนาคาร กรุงไทย

ธ.ค. 2551 – ก.ย. 2556

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

พ.ย. 2546 – ธ.ค. 2551

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

ธนาคาร สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ (ไทย)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2550 – 2551
2549 – 2550

ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
Senior Audit Manager, Group Internal Audit

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
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ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
อายุ i5 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 `v ธันวาคม _hha

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Australia

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

-

-

-

บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 - ปั จจุบนั
ผู้อํานวยการ สายการเงินกลุม่
CIMB Bank

การถือหุ้นในธนาคาร

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

20. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
อายุ 52 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสี9ยง
วันที9ได้ รับแต่งตัง:L วันที9 1 มกราคม 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ –ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2548 - 2551
ฝ่ ายบัญชี
2543 - 2548
ผู้จดั การ
2535 - 2543
ผู้จดั การ
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Colorado at
Boulder, U.S.A.
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ประวัตกิ ารอบรม
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
- หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้มีอํานาจ
Standard Chartered Bank, Thailand
- หลักสูตร Assets Valuation
Standard Chartered Bank, Hong Kong
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
- หลักสูตร Executive Program
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
INSEAD, Fontainebleau, France
ก.พ. 2557 – ก.ค. 2559
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารความเสี9ยง
- หลักสูตร Engaging & Managing People
Standard Chartered Bank, London
เม.ย. 2553 – ม.ค. 2557
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารสินเชื9อ
- หลักสูตร Market Risks
Standard Chartered Bank, Hong Kong
2548 – 2551
ที9ปรึกษา – Alternate Investment Group
- หลักสูตร Credit Skills Assessment (OMEGA) ก.ค. 2537 – พ.ค. 2548
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริหาร
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
PriceWaterhouseCoopers/IBM
Deloitte
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. แอดแวนซ์ บิซเิ นส เมเนจเมนท์ คอร์
เปอร์ เรชัน9

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารฮ่องกงและเซี9ยงไฮ้ แบงกิ Lงคอร์ ปอเรชัน9
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ฮ่องกง
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด สาขากรุ งเทพฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

21. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
อายุ 62 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 4 มกราคม 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Standard Chartered Bank
- หลักสูตร Corporate Finance
Deutsche Bank AG, Singapore
- หลักสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA),
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Data Governance
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักศูตร Leading into the Future
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Onboarding Session for CIMB
Leader
CIMB Thai Bank Public Company Limited
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Core Operations, Managing
People, Citibank, Singapore
- หลักสูตร Custody Services, E-Business,
Citibank, Singapore and Hong Kong
- หลักสูตร Process Management, Quality ISO,
Citibank, Singapore
- หลักสูตร Risk in Financial Market, Citibank,
Philippines
- หลักสูตร Executive Program, Columbia

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สินทรัพย์กลุม่ พิเศษ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559
ที9ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่
2558
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
2551 – 2557
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

22. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
อายุ 45 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

23. นายตัน คีท จิน
อายุ 44 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
วันที9ได้ รับการแต่งตังL วันที9 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Business School, Columbia University

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (MIS/Finance)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification
Program (ปี 2556)
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and
Coaching (ปี 2556)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (Merit), University of
Bath, United Kingdom
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ
1), University College London, United
Kingdom
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive
Development Programme, Cohort 4

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 - 2557

ประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

2554

รักษาการ ผู้บริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารฮ่องกงและเซี9ยงไฮ้ แบงกิ Lงคอร์ ปอเรชัน9

2548 - 2554
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารฮ่องกงและเซี9ยงไฮ้ แบงกิ Lงคอร์ ปอเรชัน9
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2556 – 2558
ผู้จดั การทัว9 ไป
2554 – 2556
ผู้บริ หารสูงสุด – การบริ หารพอร์ ต Private
Equity
2549 – 2554
หัวหน้ าผู้บริ หารโครงการด้ าน Corporate
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Bank, London Branch
Private Equity – Portfolio Management (CIMB
Group)
CASA Enhancement Programme (CIMB

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

24. นายประภาส ทองสุข
อายุ 55 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดสื9อสารองค์กร
วันทีได้ รับแต่งตังL วันที9 1 เมษายน 2553

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
Banking, SME Banking, Treasury, Finance,
Niaga)
Risk Management, IT และ Operations
Regional CASA Taskforce (CIMB Group)
Bank-wide Business Turnaround (CIMB Thai)
Single Largest Big-Bang Bank Merger in
ASEAN (Bank Niaga – Bank Lippo Merger)
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)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- ปริญญาตรี ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- A Business Creativity (ABC) รุ่ นที9 8 ปี 2561
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2548 – 2549

ผู้ชํานัญ

2540 – 2548

หัวหน้ าทีม (ด้ านต่างๆ)

Bank Negara Malaysia (Central Bank of
Malaysia)
Accenture Malaysia

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
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ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (.วปอ) รุ่ นที9 59
(2559-2560)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง “CIMB Leadership”
รุ่ นที9 3 INSEAD University

25. นายอาคาช รัทเก้
อายุ 52 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Fellow of Institute of Chartered Accountants
of India (1988)
- Bachelor of Commerce, Panjab University,
India (1986)
- Indian Certificate of Secondary Education,
St. Francis High School, India (1982)

วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 1 มกราคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

26. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
อายุ 49 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
รักษาการ ผู้บริ หารสูงสุด
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 24 กุมภาพันธ์ 2560
การถือหุ้นในธนาคาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Arts in Economic Development
and Policy Analysis, University of
Nottingham, U.K.
- Master of Business Administration in
Finance, University of Texas at San Antonio,
U.S.A.
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว9 ไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2547 – 2553
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที9บริ หารสื9อสารการตลาด บมจ. บัตรกรุ งไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560
Non-Executive Director
Cromdx Solutions Pvt. Ltd.
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ม.ค. 2558 – มิ.ย. 2559
Managing Director

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Asia Data Governance Head, CITIBANK HK

ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557

Asia Projects Head, CITIBANK HK

Managing Director

ต.ค. 2552 – ธ.ค. 2554
Managing Director
Asia Head Bank Relationships, CITIBANK HK
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

_u. นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
อายุ hu ปี
ผู้บริ หารสูงสุด ธนบดีธนกิจ
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 ^2 มิถนุ ายน 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 25t^
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
ประวัตกิ ารอบรม
- Central Bank Course
- Bourse Game, Citibank
- Commercial Banking Course
- Risk Management in Financial Institutions
- Macroeconomic Management , SEACEN,
Malaysia
- Anti-Corruption: The Practical Guide
25/2016 (ACPG) (IOD)
- Company Secretary Program Class 70/2016
(IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Business Administration, University
of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- Annual Investment Suitability Training, Credit
Suisse AG, Singapore
- Advanced Alternative Investments, Credit
Suisse AG, Singapore
- Advanced Portfolio Management, Credit

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560
Executive Vice President, Compliance
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559
Executive Vice President, Compliance &
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
Procedure Sector
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส
Executive Director, Head of Compliance
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548
Assistant Vice President, Compliance
ธนาคารดอยซ์แบงค์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
-

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-

-

บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอืน
-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ส.ค. 2558 – ธ.ค. 2559
กรรมการ Private Bank
พ.ค. 2557 – ส.ค. 2558
กรรมการ Private Bank
มิ.ย. 2556 – เม.ย. 2557
กรรมการ Head of Private Wealth
Department
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-

Credit Suisse AG, Singapore
Standard Chartered Private Bank, Singapore
UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

28. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
อายุ hv ปี
ผู้บริ หารสูงสุด บริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 ^ สิงหาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Suisse AG, Singapore
- OTC Bond Options, Credit Suisse AG,
Singapore
- FATCA Orientation ( e-learning), Standard
Chartered, Singapore
- Reputational Risk (e-learning), Standard
Chartered, Singapore
- Anti-Money Laundering, Counter−terrorist
Financing and Sanctions, Standard Chartered,
Singapore
- Operational Risk (e-learning), Standard
Chartered, Singapore

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
พ.ค. 2555 – พ.ค. 2556
First Vice President, Private Bank
United Overseas Bank (UOB)
ก.ย. 2553 – มี.ค. 2555
Private Wealth Manager, Global Wealth
Management, Bank of America Merrill Lynch
(BofAML)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ ด้ านการเงินและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐ
มิสซูรี9 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯและกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 – 2561
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
บริ การ
2545 – 2551
รองผู้อํานวยการ, หัวหน้ าสายงาน
บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน9
สนับสนุนการบริ หารลูกค้ า
2543 – 2545
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารความเสี9ยงการเงิน ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)
รายย่อย

ประวัตกิ ารอบรม
- Situational Leadership Programme
- Coaching for Trusted Leader
- Crisis Communication Framework
- Kindness Service Recovery Programme
- 9 Gears Business Performance
- One-Minute Manager
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับแต่ งตัง*

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

29. นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช
อายุ 38 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย
วันที9ได้ รับแต่งตังL วันที9 1 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที9ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอืนและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2541 – 2542
ผู้จดั การศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์
ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)
2536 – 2538
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายสินเชื9อ
บมจ. สยามซันวาเครดิต

- นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี9ยม
มหาวิทยาลัยวอร์ ริก สหราชอาณาจักร
- นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอบรมเพื9อพัฒนาศักยภาพการบริ หาร
(หลักสูตรสําหรับผู้บริ หารหญิง) ธนาคาร
สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด กรุงจาการ์ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
- การ Coaching ให้ เกิดผล ธนาคารสแตนดาร์ ด
ชาร์ เตอร์ ด
- หลักสูตรพัฒนาส่งเสริ มสําหรับทนายที9ปรึกษา
บริ ษัท คลิฟฟอร์ ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯและกิจการ/องค์ กรอืน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 – 2561
ผู้อํานวยการอาวุโส ด้ านกฎหมาย
บมจ. ซีไอเอ็มบีไทย
2557 – 2559
ผู้อํานวยการอาวุโส หัวหน้ าฝ่ าย
ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
กฎหมาย สถาบันธนกิจ
2555 – 2557
ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายอาวุโส
ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
สถาบันธนกิจ
2552 – 2555
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายกฎหมาย, สถาบันธน ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
กิจ
2550 – 2552
ที9ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บจ. คลิฟฟอร์ ด ชานซ์ (ประเทศไทย)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

8.9 รายงานการเปลียนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที9 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที9 31 ธันวาคม 2560
จํานวนหุ้นทีถือ
จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที :8 ธ.ค. ;8 ณ วันที :8 ธ.ค. ;>
(หุ้น)
(หุ้น)

ชือ

ตําแหน่ ง

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

1

1

จํานวนหุ้นที
เปลียนแปลง
เพิมขึน*
(ลดลง)
-

รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที9 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที9 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียด

จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที 31 ธ.ค.;8
(หุ้น)

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
- บจ. เวิลด์ลสี
1
- บจ. ซีทีคอลล์
6
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี
2
นายเศรษฐจักร ลียากาศ
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
และรักษาการผู้บริ หารสูงสุดสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี
_
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง
ผู้บริ หารผลิตภัณฑ์สนิ เชื9อรายย่อยและผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
- บจ. ซีทีคอลล์
1
นายธนิต อ่อนนุช
ผู้บริ หารจัดซื Lอจัดจ้ างและบริ หารสํานักงาน
- บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลสี
2
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จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที :8 ธ.ค. ;>
(หุ้น)
1
111
6
2

จํานวนหุ้นที
เปลียนแปลง
เพิมขึน*
(ลดลง)
-

-

2

1

-

2

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ 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 บริษัทอืน หรือบริษัททีเกียวข้ อง (ณ วันที ! 31 ธันวาคม 2561)
รายชือ
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
F. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
3. นายมาริ ษ สมารัมภ์
4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
5. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
6. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
7. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
9.นายชาญมนู สุมาวงศ์
10.นายรอม หิรัญพฤกษ์
11. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ
12. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
13. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
14. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
15. นายพรชัย ปั ทมินทร
16. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
17. นางสาวสิริพร สนันY ไพเราะ
18. นางวรี มน นิยมไทย
19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
20. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
21. นายตัน คีท จิน
22. นายประภาส ทองสุข
23. นายอาคาช รัทเก้
24.นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
25. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
26. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
27.นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ธนาคาร
A,E
B,E
X,C,E
C,G,E
F,T
F,E,H
F,M,X
F,E
C,D
C,D
F,O,T
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

บริ ษัทย่ อย
1 2 3

1

2

3

C

A

R

4

5

J

A

6

7

8

C,D,K

F

F

บริษัทอืนหรือบริษัททีเกียวข้ อง
9
10
11
12
13

C

A

A

A
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E

F

C,E

C,E

14

15

16

17

18

19

20

F

F

F

C

F

F

F

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

ธนาคาร

1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
F. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
3. นายมาริ ษ สมารัมภ์
4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
5. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
6. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน

A,E
B,E
X,C,E
C,G,E
F,T
F,E,H

7. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
9.นายชาญมนู สุมาวงศ์
10.นายรอม หิรัญพฤกษ์
11. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ
12. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
13. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
14. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
15. นายพรชัย ปั ทมินทร
16. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
17. นางสาวสิริพร สนันY ไพเราะ
18. นางวรี มน นิยมไทย
19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
20. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
21. นายตัน คีท จิน
22. นายประภาส ทองสุข
23. นายอาคาช รัทเก้
24.นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
25. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
26. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
27.นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

F,M,X
F,E
C,D
C,D
F,O,T
Q
Q
Q
Q

1

บริ ษัทย่ อย
2
3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

21

22

23

F

F

F

24

25

26

27

28

29

บริษัทอืนหรือบริษัททีเกียวข้ อง
30 31 32 33 34

E

E

E

I

AC

F

F

A

36

37

F

AD

AE

38

39

40

41

Y

C,D

C,D

F

42

43

C

Z

F
F

A

35

F

F

A

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

E
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
รายชือ
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
F. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
3. นายมาริ ษ สมารัมภ์
4. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
5. นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์
6. ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
7. ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
9.นายชาญมนู สุมาวงศ์
10.นายรอม หิรัญพฤกษ์
11. นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ
12. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
13. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
14. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
15. นายพรชัย ปั ทมินทร
16. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
17. นางสาวสิริพร สนันY ไพเราะ
18. นางวรี มน นิยมไทย
19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
20. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
21. นายตัน คีท จิน
22. นายประภาส ทองสุข
23. นายอาคาช รัทเก้
24.นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
25. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
26. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
27.นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ธนาคาร

1

บริ ษัทย่ อย
2
3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

44

45

46

C,D

AA

AB

47

48

F

F

49

50

51

52

บริษัทอืนหรือบริษัททีเกียวข้ อง
53 54 55 56

F

F

A

A

A

A,E
B,E
X,C,E
C,G,E
F,T
F,E,H
F,M,X
F,E
C,D
C,D
F,O,T
Q
Q
Q
Q

A

A

A

T

Q
Q
Q
Q
Q

E

Q
Q

E

Q
Q
Q
Q
Q
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
หมายเหตุ
A ประธานกรรมการ
D กรรมการตรวจสอบ
G ประธานคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํ ากับดูแลกิ จการ
J Trustee
M กรรมการในคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํ ากับดูแลกิ จการ
P รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
S กรรมการที ป! รึ กษาการลงทุน
V ประธานกรรมการตรวจสอบ
Y ผู้อํานวยการงานกฎหมายกลุ่ม
AB ผูจ้ ดั การร่ วม
AE กรรมการสํ ารอง

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

รองประธานกรรมการ
กรรมการที ม! ิ ใช่ผู้บริ หาร
ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee
กรรมการด้านความยัง! ยื นและการบริ หารความเสี ย! ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ย! ง
ผู้บริ หารสูงสุด
กรรมการผู้มีอํานาจ
กรรมการบรรษัทภิ บาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน
Z กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
AC President

C
F
I
L
O
R
U
X

กรรมการอิ สระ
กรรมการ
ที ป! รึ กษา
ประธานคณะกรรมการ Risk Settlement
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที บ! ริ หาร
นายกสมาคม
ผู้อํานวยการ สายการเงิ นกลุ่ม
กรรมการ Board Risk Committee

AA ที ป! รึ กษาประธานมูลนิ ธิ
AD กรรมการบริ หาร

บริ ษทั ย่อย
1.

บริ ษัท ซี ไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํ ากัด

2.

บริ ษัท เวิ ลด์ ลีส จํ ากัด

3.

บริ ษัท ซี ที คอลล์ จํ ากัด

3.
l.
9
12.

สมาคมสโมสรนักลงทุน
บมจ. อิ นโดรามา เวนเจอร์ ส
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิ คอล
CIMB Group Holdings Bhd

15.
wy.
21.

บจ.เอิ ร์ทกรี น
บมจ.โทรี เซนไทย เอเยนต์ ซีส์
บจก.กรี น เอ็นเนอยี ! เอเชี ย กรุ๊ป

บริ ษทั อื !นหรื อบริ ษทั ทีเ! กี !ยวข้อง
1.
4.
7.
10.

บมจ. อิ นโดรามา เวนเจอร์ ส
Yu Cai Foundation
บจก. พี เอ ซี (สยาม)
ศูนย์ รกั ษาผู้มีบตุ รยากเจตนิ น

13. CIMB Group Sdn Bhd
16. บจ. บ้านหมี ! กรี น
wz. บจก.แอดวานซ์ แอดเวอร์ ไทซิ! ง เทคโนโลยี

2. บมจ. พี.ซี .เอส. แมชี น กรุ๊ป โฮลดิg ง
i. CIMB Investment Bank Bhd
8. บจก. มาร์ ช พีบี
11. Lien Centre for Social Innovation, Singapore
Management University
14. Asia Capital Advisory Pte Ltd.
wx. บจ. พนม กรี น
20. บจก.กรี น เอนเนอร์ ยี! โฮลดิg ง
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{{.
25.
28.
31.

บจก.ดี อาร์ ซีเอ็ม โฮลดิg ง
CIMB Group Holding Berhad
Financial Market Association of Malaysia
UKAYDEV|y SDN BHD

34.
37.
40.
•|.
4l.
49.
i{.
55.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
23.
26.
29.
32

24.
{x.
30.
33.

Avicennia Capital Sdn Bhd

บจก.พรี เมี ยร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชัน!
Cagamas Holding Bhd
MEGMONI SDN BHD
DMY Capital
Sdn Bhd
35. CIMB Bank Bhd

ACR Capital Holdings Pte Ltd.
บล. ฟิ นันซ่า
คณะกรรมการธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์
บจ. วตท.เพือ! สังคม
บจ. หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล
บจ. เวิ ลด์ ลีส
CIMB Bank

|y.
•w.
••.
47.
50.
i|.
56.

|z.
•{.
45.
48.
51.
54.

บมจ. ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป
บจ. โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมื อง
บจ. ชิ ค รี พบั บลิ ค
สมาคมตลาดตราสารหนีไg ทย
บจ. หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ฟิ นันซ่า
บจ. ซี ไอเอ็มบี ไทย ออโต้
Cromdx Solutions Pvt. Ltd.
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36.

CIMB Bank Berhad
Securities Commission Malaysia
STERNS KNIGHT CORP
SCICOM (MSC)
Berhad
Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala
Lumpur, Malaysia
บมจ. ฟิ นันซ่า
บมจ. หลักทรัพย์ เพือ! ธุรกิ จหลักทรัพย์
มูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
บจ. หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี
บจ. ซี ที คอลล์
บจ. แอดแวนซ์ บิ ซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์ เปอร์ เรชัน!

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของธนาคาร
รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายในและผู้บริ หาร
สูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ KL และ ข้ อ MN
หน้ าทีความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงานมีหน้ าทีOความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการทีOเกีOยวข้ อง เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอืOนทีOเกีOยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ทังนี
U U คณะกรรมการธนาคารได้ อนุมตั ินโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ เรืO อง การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม CIMB เพืOอให้
ผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกํ าหนดของ
หน่วยงานทางการทีOเกีOยวข้ 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
รายงานเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
- ไม่มี -
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

เอกสารแนบ 6 หน้ า 178

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 7
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

