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ส่วนที� 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั และหนว่ยงานที4เกี4ยวข้อง ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็น
ธุรกิจหลกัของธนาคาร ธนาคารให้ความสาํคญักบัผลติภณัฑ์และบริการที4เพิ4มคณุคา่ให้แกล่กูค้า (Value-added product) 
โดยเฉพาะธุรกิจที4ก่อให้เกิดรายได้คา่ธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management การให้บริการที4ปรึกษาทางด้านการเงิน 
และการค้าผลติภณัฑ์ทางการเงิน เป็นต้น  

 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของธนาคาร สรุปได้ดงันี R 
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทกุประเภท ได้แก่ บริการรับฝากเงิน 

บริการให้กู้ ยืมเงิน บริการรับซื Rอลด บริการรับรอง บริการอาวัล การออกหนังสือคํ Rาประกัน บริการซื Rอขายเงินตรา
ตา่งประเทศ การออก Letter of Credit (LC) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-banking) บริการบตัรเงินดว่น (ATM) เป็นต้น 

2. ธุรกิจประกนั ธนาคารได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัวินาศภยัจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

3. ธุรกิจด้านหลักทรัพย์และอื4นๆ ที4 เ กี4ยวเนื4องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ที4 ได้ รับใบอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลงั ได้แก่ 

3.1 การเป็นที4ปรึกษาทางการเงิน 
3.2 บริการนายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน  
3.3 ธุรกิจค้าหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหนา่ยหลกัทรัพย์ที4เป็นตราสารหนี R  
3.4 การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   
3.5 ธุรกิจนายหน้าซื Rอขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ที4เป็นหนว่ยลงทนุ  
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สนิและดแูลผลประโยชน์ 
3.7 ธุรกิจการค้าตราสารอนพุนัธ์  
3.8 ธุรกิจให้คําปรึกษาทางธุรกิจ  
3.9 ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 

 
โดยภาพรวม กลุม่ธุรกิจที4ธนาคารเข้าร่วมลงทนุ เป็นธุรกิจที4สง่เสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางอ้อมให้มี

การเติบโตตอ่ไป  
นโยบายของธนาคารยงัคงมุง่เน้นที4ผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคญัๆ ในเชิงกลยทุธ์ของธนาคาร

กับบริษัทย่อยต่างๆ ดังนั Rน ธนาคารจึงตั Rงใจที4จะคงการลงทุนให้เหลือแต่ในบริษัทที4มีศักยภาพการเติบโตและให้
ผลตอบแทนการลงทนุที4ดีแก่ธนาคาร 
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จดุแข็งของธนาคารอยู่ที4การมีเครือข่ายสาขาที4แผ่ขยายและมั4นคง สิ Rนสดุวนัที4 31 ธันวาคม 2561 ธนาคาร มีศนูย์
ธุรกิจรวม ทั Rงสิ Rน 17 แหง่ซึ4งให้บริการเต็มรูปแบบ รวมทั Rงบริการสนิเชื4อตา่งๆ และสาขาย่อยรวม 85 สาขา ธนาคารให้บริการ 
บธูแลกเปลี4ยนเงินตรา 9 แหง่  
 
1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของธนาคาร  
 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นธนาคารอาเซียนชั Rนนําของประเทศไทยเพื4อผู้ ที4เกี4ยวข้อง” 
 
พันธกิจ 

“มุง่สูก่ารเป็นธนาคารอาเซียนชั Rนนําของประเทศไทย ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อมบริการที4
เป็นเลศิให้แก่ลกูค้าอยา่งไร้พรมแดน โดยการผสมผสานจดุแข็งกบักลุม่ซีไอเอ็มบี” 
 
ค่านิยมองค์กร 

ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี R จะไม่เปลี4ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
สถานการณ์ หรือบคุคลใด แตจ่ะเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรและเป็นหวัใจของธนาคาร 
 
CTHAI: 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นธนาคารอาเซียนชั Rนนําของประเทศไทยเพื4อผู้ ที4เกี4ยวข้อง” 
 
พันธกิจ 

“มุง่สูก่ารเป็นธนาคารอาเซียนชั Rนนําของประเทศไทย ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อมบริการที4
เป็นเลศิให้แก่ลกูค้าอยา่งไร้พรมแดน โดยการผสมผสานจดุแข็งกบักลุม่ซีไอเอ็มบี” 
 
ค่านิยมองค์กร 

“ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี Rจะไม่เปลี4ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
สถานการณ์หรือบคุคลใด แตจ่ะเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรและเป็นหวัใจของธนาคารเรา” 
 
CTHAI: 
• Customer - มุ่งให้ความสาํคัญกับลูกค้า 

ธนาคารเห็นคณุคา่และเคารพความแตกตา่งของแตล่ะบคุคลและองค์กร โดยให้ความสาํคญัตอ่ความต้องการที4แตกต่าง
กนัของลกูค้าแตล่ะทา่นเป็นสาํคญั เพื4อการบริการที4เป็นเลศิ และความสมัพนัธ์ที4ตอ่เนื4อง 
 

• Teamwork - การทาํงานเป็นทีม 

ธนาคารเชื4อมั4นในการทํางานเป็นทีม เพราะศกัยภาพที4แท้จริงนั Rนยอ่มเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกนัของการทํางาน 
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• Honesty - ความซื�อสัตย์ 

ธนาคารให้ความสําคัญกับความซื4อตรงเป็นอย่างยิ4ง โดยตระหนักดีว่าธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจที4อาศัยความเชื4อถือ
ไว้วางใจเป็นหลกั ธนาคารพร้อมที4จะยอมรับทั Rงความสาํเร็จและอปุสรรคที4เกิดขึ Rน ซึ4งจะทําให้ลกูค้ามอบความไว้วางใจใช้
บริการของธนาคาร 
 

• ASEAN - อาเซียน 

ธนาคารมุ่งที4จะเป็นธนาคารอาเซียนชั Rนนําในประเทศไทย โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทั Rงด้านบุคลากร 
ผลติภณัฑ์ และเครือขา่ย เพื4อสร้างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผู้ ที4เกี4ยวข้อง 
 

• Innovation - สร้างนวัตกรรม 

ธนาคารมุง่มั4นพฒันาอยา่งตอ่เนื4องโดยอาศยัพลงัแหง่ความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะของพนกังาน สนบัสนนุให้ทกุคน
สร้างสรรค์สิ4งใหม่ๆ ที4ไมเ่หมือนใคร เพื4อช่วยนําพาองค์กรบรรลเุป้าหมายที4ตั Rงไว้ 

 
1.2  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เดิมชื4อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการ
ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ 12 แห่งที4ทางการเข้าแทรกแซง 2 และบริษัทเงินทนุ 
กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)3 ตามคําสั4งของรัฐบาลเมื4อวนัที4 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื4อวนัที4 27 ตุลาคม 
2541 และประกาศของกระทรวงการคลงั ลงวันที4 22 ธันวาคม 2541 เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้จดทะเบียน
เปลี4ยนแปลงชื4อเป็น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน)” เมื4อวนัที4 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทนุเพื4อการฟืRนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู”) เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้พิจารณาอนุญาตให้นําหุ้นสามญัของธนาคารเข้าซื Rอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตั Rงแต่วนัที4 30 
มีนาคม 2544 เป็นต้นมา โดยใช้ชื4อยอ่ในการซื Rอขายวา่ “BT”  

รายละเอียดของพฒันาการที4สาํคญัของธนาคาร สรุปได้ดงันี R 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้มีคําสั4งให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) ลดทนุจดทะเบียนด้วยการ

ลดมลูคา่หุ้นที4ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั 
(มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้านบาท เหลือ 1.8 ล้านบาท หลงัจากนั Rน ให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) เพิ4มทนุจด
ทะเบียนจาก 1.8 ล้านบาท เป็น 12,334 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ4มทุนจํานวน 1,233,220 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 
สตางค์ จําหนา่ยให้แก่กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู ทั Rงจํานวน สง่ผลให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทั Rงสิ Rน 12,334 ล้าน

                                                           
1 ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี4ยนชื4อเป็นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เมื4อวนัที4 l พฤษภาคม noon 
2 ประกอบด้วย  
บริษัทเงินทนุ นวธนกิจ จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ วชิระธนทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เฟิสท์ ซตีิ R อินเวสเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไทยซมัมิท จํากดั บริษัทเงินทนุ เอราวณัทรัสต์ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เคสทิ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ มหาทนุ จํากดั บริษัทเงินทนุ เศรษฐการ จํากดั บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทเงินทนุ บางกอกเอเชียน จํากดั บริษัทเงินทนุ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากดั  (มหาชน) 
3 เดมิชื4อ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน)  
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บาท โดยมีกองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคาร สหธนาคาร  จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัทที4ทางการเข้าแทรกแซง และ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ 
จํากดั (มหาชน) เพื4อแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ใหม่  โดยมีกองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นบัตั Rงแต่บดั
นั Rนเป็นต้นมา 

แนวทางปฏิบัติในการควบรวมกิจการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื4อวันที4  27 ตุลาคม 2541 และประกาศ
กระทรวงการคลงัเมื4อวนัที4 22 ธนัวาคม 2541 คือ 

• ให้โอนสนิทรัพย์ และหนี Rสนิทั Rงหมดของบริษัทเงินทนุทั Rง 12 แหง่ แก่บริษัทเงินทนุกรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) 
และ 

• ให้โอนสนิทรัพย์และหนี Rสนิทั Rงหมดของ บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ให้แก่ธนาคาร สหธนาคาร 
จํากดั (มหาชน) 

เมื4อดําเนินการตามขั Rนตอนทั Rง 2 ข้อข้างต้นเสร็จสิ Rน ให้บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) และบริษัท
เงินทนุ 12 แหง่ คืนใบอนญุาตการประกอบธุรกิจเงินทนุให้แก่กระทรวงการคลงัต่อไป ในขณะที4ธนาคาร สหธนาคาร จํากดั 
(มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี4ยนแปลงชื4อเป็น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เมื4อวนัที4 21 ธนัวาคม 2541 

  ในปี 2542  ธนาคารได้เปลี4ยนมลูคา่ที4ตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท  และเพิ4มทนุ
อีก 40,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล มีสทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และมีสิทธิ
ได้รับการลดทนุภายหลงัจากแปลงเป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,000 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท จดัสรรโดยจําหน่ายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่กองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ ทั Rงจํานวนในราคาเท่ากบัมลูค่าที4ตราไว้คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้จําหน่ายให้แก่
กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู จํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั Rงสิ Rน 37,068 ล้านบาท ทําให้ธนาคาร
มีทนุจดทะเบียน 52,334 ล้านบาทและทนุชําระแล้ว 49,402 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทนุที4ออกและเรียกชําระแล้วทั Rงหมด 

ตอ่มาในปี 2543 ธนาคารได้ลดทนุจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้านบาท โดยยกเลกิหุ้นบริุมสทิธิที4ยงัมิได้จําหน่าย 
และเพิ4มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้ นสามัญจํานวน 260.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้วยหุ้น
สามญัของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ซึ4งธนาคารประเมินราคาหุ้นสามญัของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.3566 
บาท คิดเป็นอตัราสว่นแลกหุ้นเท่ากับ 0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริษัท ภายหลงัจากการแลกหุ้นดงักล่าว ทําให้
ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 52,002.5 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 
5,145.3 ล้านหุ้น (หุ้นสามญัจํานวน 1,438.5 ล้านหุ้นและหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 3,706.8 ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 98.94   ของ
ทนุชําระแล้ว 

ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตัิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของธนาคารที4ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื4อวนัที4 19 กนัยายน 2543 โดยการลดทนุ โดยยกเลกิหุ้นบริุมสทิธิทั Rงหมดและคืนทนุหุ้นบริุมสทิธิ
จํานวน 37,068 ล้านบาทให้แก่กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู เพื4อเป็นการลดภาระของกองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ และปรับให้ธนาคารมี
จํานวนเงินทนุที4พอเหมาะ โดยธนาคารบนัทึกกองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ เป็นเจ้าหนี R และได้ออกตัqวสญัญาใช้เงินให้แก่กองทุน
เพื4อการฟืRนฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวนัที4 1 มกราคม 2549 ซึ4งธนาคารได้ทยอยชําระคืนตัqวเงินบางส่วนเป็นเงินสด 
จํานวน 15,068 ล้านบาท  สาํหรับสว่นที4เหลอือีกประมาณ 22,000 ล้านบาทนั Rน กองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯและธนาคารได้ตกลง
กนัที4จะนํามาหกักลบกบัรายการคา่ชดเชยความเสยีหายของสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ ซึ4งธนาคารได้บนัทึกกองทนุเพื4อการฟืRน 
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ฟูฯ เป็นลูกหนี Rภายใต้สญัญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยธนาคารได้ดําเนินการหกักลบลบหนี Rทั Rงหมด
เรียบร้อยแล้วเมื4อสิ Rนปี 2548 

นอกจากนี R เนื4องจากในช่วงระยะที4ผา่นมากองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู เป็นผู้ รับภาระในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและ
การเพิ4มทนุของธนาคารเพียงผู้ เดียวตลอดมา เพื4อให้กองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการ
แก้ไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการที4ดีขึ Rนของธนาคาร เมื4อวนัที4 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิในการซื Rอหุ้นบริุมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่กองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้านหน่วย
โดยไมค่ิดมลูคา่ มีอายกุารใช้สทิธิ 10 ปี ครบกําหนดวนัที4 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากดัการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลี4ยน
มือได้ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สทิธิซื Rอหุ้นบริุมสทิธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ4งธนาคาร
ได้เพิ4มทนุจดทะเบียนในสว่นของหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท เพื4อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวไว้เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดเรียบร้อยแล้ว ทําให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียน
จํานวน 52,002.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,493.45 ล้านหุ้น มูลค่าที4ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้น
บริุมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น มลูค่าที4ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุชําระแล้วจํานวน 14,934.50 ล้านบาท โดยมี
กองทุนเพื4อการฟืRนฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ4งถือหุ้นสามญัที4จําหน่ายได้แล้วทั Rงหมดจํานวน 1,438.45 ล้านหุ้น คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามญัทั Rงหมดของธนาคาร 

 ในปี 2545 กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู ได้ปรับลดสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุ้นสามญัของธนาคารที4กองทุนเพื4อการฟืRนฟูฯ ถืออยู่จํานวน 707 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั4วไป 
ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพื4อการฟืRนฟูฯ ลดลงจากร้อยละ 96.32 เป็นร้อยละ 48.98 ของจํานวนหุ้น
ทั Rงหมดของธนาคาร สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิของธนาคารที4ได้ออกให้ไว้แก่กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู นั Rน เพื4อมิให้มีผลกระทบ
ตอ่ราคาหุ้นของธนาคาร และเพื4อให้กองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของธนาคารในสดัสว่นไม่เกินกว่าร้อยละ 50 
ของจํานวนหุ้นที4จําหน่ายแล้วทั Rงหมด ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั Rงที4 13/2545 เมื4อวนัที4 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ
เห็นชอบกบัการดําเนินการซื Rอคนืใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพื4อทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว โดยธนาคารและกองทนุ
เพื4อการฟืRนฟฯู ได้ลงนามในสญัญาให้สทิธิในการซื Rอคืนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื Rอหุ้นบริุมสิทธิ (“สญัญาฯ”) เมื4อวนัที4 23 
กนัยายน 2545 พร้อมกบัได้ชําระค่าตอบแทนการได้รับสิทธิซื Rอคืนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ จํานวน 
300 ล้านบาท  

วนัที4 16 กุมภาพนัธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้สตัยาบนัอนมุตัิตั Rงรายการค้างจ่ายสําหรับการซื Rอคืน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิในราคาซื Rอคืนจํานวน 1,034.46 ล้านบาท บวกดอกเบี Rยตามเงื4อนไขที4กําหนดในสญัญาฯ โดยดอกเบี Rยที4
คํานวณจนถึงวนัที4 31 ธนัวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ล้านบาท รวมเป็นมลูค่าทั Rงสิ Rน 1,145.64 ล้านบาท และธนาคารได้
บนัทกึเงินคา่ซื Rอคืนใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยตรงไปยงับญัชีขาดทนุสะสมในงบการเงิน ณ วนัที4 31  ธนัวาคม 2549   แล้ว  

ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที4ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Rงที4 1/ 2550    เมื4อวนัที4 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้
ดําเนินการซื Rอคืนและยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว  โดยชําระเงินให้กองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯจํานวน 1,162   ล้านบาท  
(รวมดอกเบี Rยคํานวณตั Rงแตว่นัที4 1  มกราคม 2550  ถึงวนัที4 30  พฤษภาคม 2550  จํานวน 16.0  ล้านบาท)   ซึ4งบนัทึกในงบ
ดุล  และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิที4ยงัไม่เรียกชําระจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น เมื4อวนัที4 12 
กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว   

 ในปี 2550   คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอขายหุ้ นเพิ4มทุนใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ ลงทุน ได้แก่ Newbridge 
Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23  ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99   ของทนุที4ออกและเรียก
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ชําระแล้วทั Rงหมด ในราคาหุ้นละ 4.17   บาท รวมมลูค่าทั Rงสิ Rน 2,319.46   ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ Blum Strategic III 
BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทั Rงสิ Rน 175.23 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 7.90 
ของทนุที4ออกและเรียกชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 4.17   บาท รวมมลูค่าทั Rงสิ Rน 730.69    ล้านบาท โดยที4ประชุมใหญ่สามญัผู้
ถือหุ้น ครั Rงที4 13  ประจําปี 2550  ได้อนมุตัิผอ่นผนัการทําคําเสนอซื Rอหลกัทรัพย์ทั Rงหมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่กลุม่ผู้
ลงทนุดงักลา่ว และมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนโดยลดมลูค่าที4ตราไว้จากหุ้นละ 10   บาท เป็นหุ้นละ 3.75   บาท ทั Rงนี R ณ วนัที4 
13   พฤศจิกายน nool (ซึ4งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของกิจการลา่สดุ) Newbridge  Sukhothai Netherlands B.V.  

Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited มีสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 36.74  ร้อยละ 3.95   และร้อยละ 1.31  ของทนุที4ออกและเรียกชําระแล้ว ตามลาํดบั  

วนัที4 20   มิถนุายน 2551   กองทุนเพื4อการฟืRนฟูฯ ได้เข้าทําสญัญาซื Rอขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Bank โดย
กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯู ตกลงขายหุ้นที4ถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86  ล้านหุ้น (ซึ4งคิดเป็นประมาณร้อยละ 42.13   ของหุ้นที4
ออกและชําระแล้วทั Rงหมดของธนาคาร) ราคาหุ้นละ 2.10  บาท เป็นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้านบาท  

 วนัที4 5 พฤศจิกายน 2551 เมื4อ CIMB Bank ได้รับอนมุตัิจากธปท. กระทรวงการคลงัและหน่วยงานกํากบัดแูลที4
เกี4ยวข้องแล้ว CIMB Bank ได้ดําเนินการเข้าซื Rอหุ้นสามญัเดิมที4ถือโดยกองทนุเพื4อการฟืRนฟูฯ  และเป็นผลทําให้เข้าเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ที4สดุของธนาคาร  คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 42.13 ของทนุที4ออกและเรียกชําระแล้วของธนาคาร  และใน
วนัที4 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารได้รับคําเสนอซื Rอหุ้นสามญัของธนาคาร โดย CIMB Bank ในสว่นที4 CIMB Bank ไม่ได้
ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.87 ของจํานวนหุ้นที4ออกและชําระแล้วทั Rงหมดของธนาคาร)    ในราคา
เสนอซื Rอหุ้นละ 2.10 บาท เป็นมลูคา่สิ4งตอบแทนการทําคําเสนอซื Rอทั Rงสิ Rน 8,111.95 ล้านบาท ทั Rงนี R ภายหลงัเสร็จสิ Rนการทํา
คําเสนอซื Rอหลกัทรัพย์ทั Rงหมดของธนาคารในวนัที4 6   มกราคม 2552   การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้เพิ4มเป็นจํานวน  
6,143.54 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหนา่ยแล้วทั Rงหมดของธนาคาร 

 วนัที4 3  กนัยายน 2551  ที4ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Rงที4 2/2551 ได้มีมติอนมุตัิเพิ4มทนุจดทะเบียนจาก 25,030. 12  
ล้านบาท เป็น 50,060.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 6,674.70 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 3.75 บาท   

 ต่อมาในวนัที4 20   กุมภาพนัธ์ 2552   ที4ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Rงที4 1/2552  มีมติให้เปลี4ยนแปลงมติที4ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Rงที4  2/2551 จากเดิมที4กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ4มทนุไม่ตํ4ากว่าหุ้นละ 0.66   บาท เป็นราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.38  บาท  และมีมติให้ธนาคารโอนทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 6,053.48 ล้านบาท เพื4อชดเชยผลขาดทนุสะสม 
และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมลูค่าที4ตราไว้จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินสว่นเกินจากการลดทนุจด
ทะเบียนนําไปล้างสว่นตํ4ากวา่มลูค่าหุ้นและขาดทนุสะสมตามลําดบั ผลจากการลดทนุจะทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร
ลดลงจาก 50,060.25 ล้านบาท เป็น  6,674.70  ล้านบาท  ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพิ4มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้นเดิม มีผู้ ถือหุ้นเดิมได้จองซื Rอหุ้นเพิ4มทนุรวมทั Rงสิ Rน 6,674.70 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นจํานวนเงินรวม 3 พนัล้านบาท 
ทั Rงนี R ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิ Rนเมื4อวนัที4 18   มีนาคม 2552   CIMB Bank  ได้ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06 
ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15   ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหน่ายได้แล้วทั Rงหมดของธนาคาร  จากนั Rนได้ดําเนินการจด
ทะเบียนเปลี4ยนชื4อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย จํากดั (มหาชน)   เมื4อวนัที4 1 
พฤษภาคม  2552 และใช้ชื4อยอ่ใหมใ่นการซื Rอขายหลกัทรัพย์วา่ “CIMBT” 

 วนัที4 29 เมษายน 2553 ที4ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั Rงที4 16 ของธนาคาร  มีมติอนมุตัิให้เพิ4มทนุจดทะเบียนของ
ธนาคารจํานวน 1,483.27 ล้านบาทจากทนุจดทะเบียนเดิม 6,674.70  ล้านบาท  เป็น 8,157.97 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ4มทนุจํานวน 2,966.53 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที4ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัสว่นการ
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ถือหุ้นในอตัรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิ Rนเมื4อวนัที4 15  
ตลุาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42  ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นที4
ออกและจําหนา่ยได้แล้วทั Rงหมดของธนาคาร  

วนัที4 12 เมษายน 2555 ที4ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Rงที4 18 ได้มีมติอนมุตัิให้ธนาคารเพิ4มทนุจดทะเบียนจาก 
8,157.97  ล้านบาท เป็น 13,052.74 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 9,789.56 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นที4ตราไว้ 0.50 
บาทตอ่หุ้น ตอ่มา ธนาคารได้ออกหุ้นสามญัเพิ4มทนุจํานวน 4,894.78 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที4ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื4อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัรา 3 หุ้นใหม ่ตอ่ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาท
ตอ่หุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเพิ4มทนุเสร็จสิ Rนเมื4อวนัที4 27 กรกฎาคม 2555   ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 
19,757.95 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหนา่ยได้แล้วทั Rงหมดของธนาคาร  

ตามที4ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Rงที4 18 เมื4อวนัที4 12 เมษายน 2555 อนมุตัิให้ธนาคารเพิ4มทนุจดทะเบียน โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ4มทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามญัเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทั4วไป (General 
Mandate) จํานวน 4,894,780,426 หุ้น  รวมทั Rงสิ Rนจํานวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลงัจากการอนุมตัิดงักลา่ว ธนาคาร
จําหน่ายหุ้ นสามัญเพิ4มทุนตามสิทธิได้จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ4มทุนตามสิทธิที4จําหน่ายไม่ได้ 
จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามญัเพิ4มทุนแบบมอบอํานาจทั4วไป (General Mandate) ที4ยงัมิได้นําออกจําหน่าย 
จํานวน 4,894,780,426 หุ้น ดงันั Rน ธนาคารจึงมีหุ้นสามญัจดทะเบียนที4จําหน่ายไม่ได้ และที4ยงัมิได้นําออกจําหน่าย รวม
ทั Rงสิ Rนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น  

 ตอ่มาที4ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Rงที4 20 เมื4อวนัที4 11 เมษายน 2557 มีมติอนมุตัิยกเลิกหุ้นสามญัเพิ4มทนุตาม
สทิธิที4จําหนา่ยไมไ่ด้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามญัเพิ4มทนุแบบมอบอํานาจทั4วไป (General Mandate) ที4ยงัมิได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนที4จําหน่ายไม่ได้ และที4ยงัมิได้นําออกจําหน่าย 
ทั Rงสิ Rนจํานวน 5,020,617,583 หุ้น ตามที4ได้รับอนมุตัิจากที4ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั Rงที4 18 เมื4อวนัที4 12 เมษายน 2555 
และที4ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ครั Rงที4 20 เมื4อวันที4 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตัิให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก 
13,052,747,804 บาท เป็น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที4จําหน่ายไม่ได้และที4ยงัมิได้นํา
ออกจําหนา่ย จํานวน 5,020,617,583 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจํานวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลงัการลด
ทนุจดทะเบียน ธนาคารมีทนุจดทะเบียน จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบง่ออกเป็น 21,084,878,025 หุ้น มลูค่าหุ้นละ
0.50 บาท  

วนัที4 10 เมษายน 2558 ที4ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Rงที4 21 ของธนาคาร มีมติให้เพิ4มทนุจดทะเบียนของ
ธนาคาร จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 10,542,439,012.50 บาท เป็น 13,705,170,716.00 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ4มทนุแบบมอบอํานาจทั4วไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มลูคา่ที4ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัรา 40 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคา 1.00 บาทตอ่หุ้น ภายหลงัจากการอนมุตัิดงักลา่ว ธนาคารจําหนา่ยหุ้นสามญัเพิ4มทนุแบบมอบอํานาจทั4วไป (General 
Mandate) ได้ จํานวน 3,689,853,654 หุ้น คงเหลือหุ้นสามญัเพิ4มทนุแบบมอบอํานาจทั4วไป (General Mandate) ที4ยงัมิได้
ออกจําหนา่ย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น 

วนัที4 19 เมษายน 2559 ที4ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครั Rงที4 nn ของธนาคาร มีมติให้ยกเลกิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ4มทนุแบบมอบอํานาจทั4วไป (General Mandate) ที4ยงัมิได้ออกจําหนา่ยตามที4ได้รับอนมุตัิจากที4ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือ
หุ้น ครั Rงที4 21 เมื4อวนัที4 10 เมษายน 2558 และพิจารณาอนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 
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บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดย
วิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที4ยงัมิได้นําออกจําหนา่ย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น มลูคา่ที4ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วนัที4 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ที4ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Rงที4 1/2560 มีมติอนมุตัิให้ธนาคารเพิ4มทนุจดทะเบียน 
จํานวน 2,752,747,964.00 บาทจากทนุจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 15,140,113,803.50 
บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ4มทนุ จํานวน 5,505,495,928 หุ้น  มลูคา่หุ้นที4ตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้นเพื4อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นซึ4งผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นใหมต่อ่9 หุ้นเดิม ในราคา
เสนอขาย l.}} บาทตอ่หุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเพิ4มทนุเสร็จสิ Rนเมื4อวนัที4 2 มิถนุายน 2560  ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นใน
ธนาคารจํานวนรวม 28,496.70 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของจํานวนหุ้นที4ออกและจําหนา่ยได้แล้วทั Rงหมดของธนาคาร
  วนัที4 4 กนัยายน 2561 ที4ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Rงที4 1/2561 มมีติอนมุตักิารเพิ4มทนุจดทะเบียนจํานวน 
2,271,017,070.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 15,140,113,803.50  บาท เป็นทนุจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท  
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ4มทนุ จํานวน 4,542,034,141 หุ้น มลูคา่หุ้นที4ตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้น เพื4อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นซึ4งผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นใหม ่ตอ่ 20 หุ้นเดิมโดยกําหนดราคา 
เสนอขายที4 0.87 บาท ตอ่หุ้น  ภายหลงัเสร็จสิ Rนการเสนอขายหุ้นในวนัที4 12 ตลุาคม 2561 ธนาคารซีไอเอ็มบีถือหุ้นจํานวน  
33,021.97ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้นที4ออกและเสนอขายทั Rงหมดของธนาคาร
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นธนาคารและบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)  
 

 
 

 
หมายเหต ุ *  เลิกกิจการ 

                  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ลสีซิ4ง 

    บริษัทยอ่ย                            % 
 
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้       99.99 
บจ. เวิลด์ลสี                         99.99 

ติดตามทวงหนี Rและเรียกเก็บหนี R 

    บริษัทยอ่ย                             % 
 
บจ. ซีที คอลล์                       99.99 

การพาณิชย์และอื4นๆ 

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

 
กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสํานักงานใหญ่ตั Rงอยู่ ณ           

กรุงกวัลาลมัเปอร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนที4ให้บริการทางการเงินที4ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศมาเลเซีย และอนัดบั 5 
ของ ASEAN เมื4อจดัอนัดบัตามขนาดสินทรัพย์ เป็นผู้ ให้บริการและนําเสนอผลิตภณัฑ์การเงินครบวงจรที4ครอบคลมุถึง
บริการการธนาคารเพื4อลกูค้ารายย่อย บริการด้านบรรษัทธุรกิจและด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การบริหารจดัการ
สินทรัพย์ การบริหารความมั4งคั4งส่วนบุคคล บริการประกันภยั โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม พม่า และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุ่มซีไอเอ็มบี ยงัมี
เครือขา่ยในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลงักา ไต้หวนั เกาหล ีสหรัฐอเมริกา และองักฤษ  

ด้วยเครือข่ายบริการทางการเงินครบวงจรของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที4มีมากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกบัความ
เชี4ยวชาญในบริการทางการเงินระดบัภมูิภาคของกลุม่ซีไอเอ็มบี สร้างโอกาสให้ธนาคารใช้ความแข็งแกร่งนี Rในการจบัคูท่าง
ธุรกิจ สร้างเครือขา่ยหว่งโซอ่ปุทาน และการแนะนําลกูค้าข้ามประเทศ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย  
 
2.1.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
2.1.1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 

  
                                  

    
  (หน่วย: ล้านบาท)   

  

สาํหรับปีสิ -นสุดวันที. 31 ธันวาคม 

  2561 % 2560 % 2559 % 
รายได้ดอกเบี -ย             
1.  เงินให้สินเชื4อ 10,435.6 110.0 10,558.0 104.9 11,320.1 109.1 
2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 127.4 1.3 165.0 1.6 68.7 0.7 
3.  เงินลงทนุ 1,664.3 17.5 1,144.4 11.4 1,313.4 12.7 
4.  อื4นๆ 114.3 1.2 45.8 0.5 21.6 0.2 
รวมรายได้ดอกเบี -ย 12,341.6 130.0 11,913.2 118.4 12,723.8 122.7 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี -ย             

1.  เงินรับฝาก 2,342.4 24.6 2,387.7 23.7 2,611.6 25.2 
2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 351.3 3.7 218.7 2.2 281.8 2.7 
3.  เงินนําสง่เข้าสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก/ 

              กองทนุเพื4อการฟืRนฟฯูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน 

1,007.8 10.6 962.2 9.6 991.1 9.6 

4.  ตราสารหนี Rที4ออกและเงินกู้ ยืม 712.4 7.5 711.6 7.1 871.0 8.4 
5.  อื4นๆ 101.4 1.1 45.0 0.4 51.5 0.5 
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี -ย 4,515.3 47.5 4,325.2 43.0 4,807.0 46.4 
รายได้ดอกเบี -ยสุทธ ิ 7,826.3 82.5 7,588.0 75.4 7,916.8 76.3 
รายได้จากการดาํเนินงาน 1,662.4 17.5 2,475.9 24.6 2,454.9 23.7 
รายได้รวม 9,488.7 100.0 10,063.9 100.0 10,371.7 100.0 
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2.1.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที.มิใช่ดอกเบี -ย 
    (หน่วย: ล้านบาท)   

  

สาํหรับปีสิ -นสุดวันที. 31 ธันวาคม 

  2561 % 2560 % 2559 % 
รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  1,376.6 82.8 1,471.4 59.4 1,289.7 52.5 
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ  289.5 17.4 223.8 9.0 238.7 9.7 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,087.1 65.4 1,247.6 50.4 1,051.0 42.8 
กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื4อค้า  

      
   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 1,054.2 63.4 2,238.2 90.4 1,402.5 57.1 
ขาดทนุสทุธิจากหนี Rสินทางการเงิน  

      
   ที4กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยติุธรรม  (759.7) (45.7) (1,733.9) (70.0) (810.4) (33.0) 
กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 19.5 1.2 490.7 19.8 482.6 19.7 
รายได้จากการดําเนินงานอื4นๆ 261.3 15.7 233.3 9.4 329.2 13.4 
รายได้ที.มใิช่ดอกเบี -ยสุทธ ิ 1,662.4 100.0 2,475.9 100.0 2,454.9 100.0 

 

 

2.1.2 บริษัทย่อย 
               (หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท/โครงสร้าง  สาํหรับปีสิ -นสุดวันที. 31 ธันวาคม 

  2561 % 2560 % 2559 % 
1. บริษัท ซีไอเอม็บี ไทย ออโต้ จํากัด 

      
รายได้ดอกเบี Rย 2,519.3 97.2 2,289.0 97.5 1,734.0 102.9 
คา่ใช้จ่ายดอกเบี Rย 698.5 26.9 617.7 26.3 551.0 32.7 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธ ิ 1,820.8 70.3 1,671.3 71.2 1,183.0 70.2 
รายได้จากการดําเนินงาน 771.6 29.7 676.0 28.8 502.7 29.8 

รายได้รวม 2,592.4 100.0 2,347.3 100.0 1,685.7 100.0 
2. บริษัท เวลิด์ลีส จาํกัด 

      
รายได้ดอกเบี Rย 1,182.2 73.7 1,038.6 88.9 948.5 97.0 
คา่ใช้จ่ายดอกเบี Rย 104.4 6.5 109.9 9.4 183.0 18.7 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธ ิ 1,077.8 67.2 928.7 79.5 765.5 78.3 
รายได้จากการดําเนินงาน 525.2 32.8 240.2 20.5 211.8 21.7 

รายได้รวม 1,603.0 100.0 1,168.9 100.0 977.3 100.0 
3. บริษัท ซีท ีคอลล์ จาํกัด 

      
รายได้ดอกเบี Rย 0.4 10.1 0.6 1.6 0.7 1.5 
คา่ใช้จ่ายดอกเบี Rย 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.4 

รายได้ดอกเบี -ยสุทธ ิ 0.4 10.1 0.4 1.1 0.5 1.1 
รายได้จากการดําเนินงาน 3.5 89.9 37.3 98.9 45.3 98.9 

รายได้รวม 3.9 100.0 37.7 100.0 45.8 100.0 
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2.2  ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  
 
ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 
 
ในปี 2561 ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบง่กลุม่งานออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ 
ได้แก่ บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ เพื4อให้บริการทางการเงินแก่กลุ่ม
ลกูค้าขนาดใหญ่ได้ครอบคลมุทกุผลติภณัฑ์ โดยเน้นการทํางานเป็นทีมเดียวกนั มีการวางแผนการขายและการบริหารดแูล
บญัชีลกูค้าหลกัร่วมกนัเพื4อเพิ4มขีดความสามารถและคณุภาพของการให้บริการให้สามารถตอบสนองตรงกบัความต้องการ
ของลกูค้าได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และประโยชน์สงูสดุให้แก่ธนาคาร 
 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2561 ขยายตัวในอัตราที4สูงกว่าปี 2560 เล็กน้อย โดยที4โดดเด่นสุดเป็นการบริโภค
ภาคเอกชนที4ขยายตวัในทกุหมวดการใช้จ่าย การขยายตวัของภาคการผลิตเพื4อสง่ออก ภาคอสงัหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง 
รวมทั Rงการขยายตวัของธุรกิจทอ่งเที4ยวที4ยงัดีอยูแ่ม้จะได้รับผลกระทบจากนกัทอ่งเที4ยวจีนที4ลดลงจากเหตกุารณ์ที4ก่อให้เกิด
ผลลบตอ่ภาพพจน์การทอ่งเที4ยวของประเทศ  
 

จากปัจจยัทางเศรษฐกิจที4เอื Rออํานวยดงักลา่ว สง่ผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่มีอตัราการเติบโตของรายได้รวมและกําไรก่อนหกั
ภาษีร้อยละ 7 และร้อยละ 5 ตามลําดบั ทั Rงนี Rเป็นผลมาจากการขยายสินเชื4อที4มีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 17 โดยเป็น
สนิเชื4อขนาดใหญ่ที4ก่อให้เกิดรายได้ตอ่เนื4องจากผลติภณัฑ์และธุรกรรมอื4น (Cross-selling) สง่ผลให้มีรายได้ค่าธรรมเนียม
เติบโตสงูประมาณร้อยละ 16   

 

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างสงูในการควบคุมคุณภาพลกูหนี Rสินเชื4อทั Rงรายเดิมและการอนุมตัิรายใหม่ที4มี
คณุภาพดี การติดตามดแูลลกูหนี Rอยา่งใกล้ชิดโดยใช้สญัญาณเตือนลว่งหน้าในการบริหารจดัการคณุภาพหนี Rก่อนที4จะเป็น
หนี Rที4มีปัญหา รวมถึงการแก้ไขและเร่งรัดการชําระหนี Rของลกูหนี Rที4มีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะที4มีประสิทธิภาพสงู จึงสง่ผล
ให้การตั Rงสํารองหนี Rที4มีปัญหาลดลงถึงร้อยละ 77 จากปีที4ผ่านมา และมีสดัสว่นหนี Rที4ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียงร้อยละ 0.6 
ของยอดสนิเชื4อทั Rงหมด นอกจากนี R ธุรกิจขนาดใหญ่ยงัควบคมุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ตํ4ากว่างบประมาณได้ร้อยละ 
15 

 

รายได้สว่นใหญ่ยงัคงมาจากลกูค้ากลุม่ที4มีความสําคญัต่อธนาคาร และไว้วางใจให้ธนาคารเป็นผู้ ให้บริการหลกั รวมทั Rง
กลุม่ที4มีแผนการขยายธุรกิจไปยงัอาเซียน ซึ4งสอดคล้องกบักลยทุธ์และแนวคิดที4ว่า  “Be More Relevant to Important 

Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”   

 

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศในกลุม่อาเซียน และ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมา 
เวียดนาม) อยา่งเดน่ชดั โดยจากการที4ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ4งในสมาชิกของกลุม่ซีไอเอ็มบี ที4มีศกัยภาพทางด้าน
เงินทนุ บคุลากร และเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ประเทศอาเซียน ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ
กับกลุ่มลกูค้าขนาดใหญ่ที4มีเครือข่ายการลงทุนสงูทั Rงในประเทศและการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะ
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ประเทศในอาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตามความคาดหวงั ทั Rงนี R
ธนาคารได้ร่วมมือกบัธนาคารในกลุม่ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ให้กบักลุม่ในตา่งประเทศได้อยา่งตอ่เนื4อง  
 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงนิ ประเทศไทย และ CLMV 

บรรษัทธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการทางการเงินที4ครอบคลมุผลิตภณัฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้
สินเชื4อหมุนเวียนในกิจการทั4วไป สินเชื4อเพื4อการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร สินเชื4อโครงการ และสินเชื4อเพื4อการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั Rงบริการทางการเงินอื4น ๆ ที4มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการจดัการด้านการเงิน การปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ แก่กลุ่มลกูค้าขนาดใหญ่ครอบคลมุภาคธุรกิจที4หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และขนสง่ เป็นต้น ในขณะที4ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ให้บริการทางการเงิน
ครอบคลมุลกูค้าสถาบนัการเงินทั Rงประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบนัการเงินอื4น อาทิ ธุรกิจลิสซิ4ง ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ธุรกิจหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธุรกิจประกนัภยั เป็นต้น ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าที4มีความผกูพนัอนัยาวนานกบัธนาคาร 
ธนาคารจึงเป็นเสมือนพนัธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและให้การสนบัสนุนลกูค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่าง
มั4นคงและยั4งยืน ควบคูไ่ปกบัการเป็นสื4อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุโดยผา่นเครือขา่ยของกลุม่ซีไอเอ็ม
บี  
 

บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ศึกษาข้อมลูธุรกิจและภาวะอตุสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
ร่วมกบัสาํนกัวิจยั และร่วมมือกบับริหารความเสี4ยงในการขยายสนิเชื4อไปในธุรกิจที4อยูใ่นประเภทอตุสาหกรรมที4มีแนวโน้ม
ความเสี4ยงตํ4า  การมุง่เน้นลกูค้าขนาดใหญ่ที4มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการลงทนุไปยงัอาเซียน รวมทั Rง
การให้สนิเชื4อที4สามารถสร้างรายได้ตอ่เนื4องจากผลติภณัฑ์และธุรกรรมอื4น (Cross-selling) เช่น สนิเชื4อโครงการขนาดใหญ่ 
ที4ก่อให้เกิดรายได้ครบวงจร ทั Rงรายได้ดอกเบี Rย รายได้คา่ธรรมเนียม รายได้ที4ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื4องมือป้องกันความเสี4ยง การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี Rและตราสารทุน เพื4อ
ตอบสนองความต้องการด้านการเงินของลกูค้าในทกุรูปแบบ  
 

ในปี 2561 บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มียอดเงินให้สินเชื4อ ณ วนัที4 31 ธันวาคม 
2561 จํานวน 68,990 ล้านบาท เติบโตจากปีที4ผา่นมาร้อยละ 17 โดยในสว่นของบรรษัทธุรกิจเอง มีการเติบโตสงูถึงร้อยละ 
20 ซึ4งถือเป็นอตัราการเติบโตสงูที4สดุของยอดเงินให้สินเชื4อเมื4อเทียบกบัในอดีตที4ผ่านมา ทั Rงนี Rภายหลงัจากการปรับพอร์ต
สินเชื4ออย่างต่อเนื4องมาตลอดโดยมุ่งเน้นคุณภาพที4เพิ4มขึ Rนจากเดิมอย่างมีนยัสําคญั ส่งผลให้ บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจ
สถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มีลกูหนี Rที4ไมก่่อให้เกิดรายได้เพียงร้อยละ 0.6 ของยอดสนิเชื4อทั Rงหมด  
 

สําหรับแผนธุรกิจที4จะก้าวไปข้างหน้าในปี 2562 บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มุ่งเน้น
การสร้างรายได้ที4มั4นคงและต่อเนื4อง โดยให้ความสําคัญกับการบริหารและวางแผนการขายให้กับลูกค้าหลกั (Key 

Account Management and Planning) เพื4อสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) ควบคู่ไปกบัการสร้างรายได้
ตอ่เนื4องจากผลติภณัฑ์และธุรกรรมอื4น (Cross-selling) โดยใช้กลยทุธ์การวางแผนมุง่เน้นหารายได้จากกลุม่ลกูค้าที4สําคญั
ที4คดัเลอืกขึ Rนมาเป็นหลกั ควบคูไ่ปกบัการขยายฐานลกูค้าใหมที่4มศีกัยภาพ โดยยงัคงมุง่เน้นการรักษาคณุภาพสนิทรัพย์ที4ดี
ขึ Rนอยา่งตอ่เนื4องมาทกุปี นอกจากนี R ยงัคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการในระดบัอาเซียน ตลอดจนการเพิ4มธุรกิจ
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จากลกูค้าตา่งประเทศที4เข้ามาลงทนุในประเทศไทย ภายใต้การผสานพลงัความร่วมมือกบักลุม่ซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆ
ตอ่ไป 

 

วาณิชธนกิจ 
วาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วยบคุลากรที4มีประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญในธุรกิจซึ4ง
มุง่เน้นที4จะนําเสนอทางเลอืกทางการเงินที4ดีที4สดุให้แก่ลกูค้าและเป็นผู้ ให้บริการที4ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ จดัหาแหลง่
เงินทนุซึ4งรวมถึงการระดมทนุทางธุรกิจ  
 
ปี 2561 เป็นปีที4รายได้จากวาณิชธนกิจของธนาคารได้ชะลอตวัลงจากปีที4ผ่านมา เนื4องจากได้รับผลกระทบจากภาวะตลาด
ทุนที4ไม่เอื Rออํานวยส่งผลให้ธุรกรรมบางธุรกรรมที4อยู่ระหว่างดําเนินการระดมทุนเพื4อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ถกูเลื4อนออกไป อยา่งไรก็ตาม วาณิชธนกิจของธนาคารประสบความสาํเร็จในการทําธุรกรรมใน
สว่นของงานที4ปรึกษาทางการเงินสําหรับการควบรวมกิจการจํานวน 4 ราย และมีรายได้จากการรับประกนัการจดัจําหน่าย
ตราสารหนี Rร่วมกบัธุรกิจบริหารเงิน โดยมีรายได้เติบโตถึงร้อยละ 19 จากปีที4ผา่นมา 
นอกจากนี R วาณิชธนกิจได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับบรรษัทธุรกิจในการจัดการเงินกู้ สําหรับสินเชื4อขนาดใหญ่ และสินเชื4อ
โครงการบางรายเพื4อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากที4สดุ 
 
ธนาคารยงัได้มีการเสริมสร้างจดุแข็งอยา่งตอ่เนื4องร่วมกบักลุม่ซีไอเอ็มบี ในการจดัให้มีเจ้าหน้าที4ที4มีความเชี4ยวชาญในแต่ละ
อตุสาหกรรมเป็นผู้ดแูลโดยประสานงานแลกเปลี4ยนความรู้และข้อมลูอตุสาหกรรมในระดบัอาเซียน เพื4อให้สามารถนําเสนอ
บริการทางการเงินแก่ลกูค้าอย่างครบวงจร ซึ4งรวมถึงการให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์และคําแนะนําที4เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของลกูค้า ดงันั Rน จึงสามารถเสริมสร้างความสมัพนัธ์และเพิ4มมลูค่าธุรกิจให้กบัลกูค้า รวมทั Rงยงัครอบคลมุไปถึง
การเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและการคิดค้นผลติภณัฑ์นวตักรรมทางการเงินตา่งๆที4เหมาะสมกบัลกูค้าด้วย 
การผนึกกําลงัของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน
ระดบัอาเซียน จะทําให้ธนาคารมีศกัยภาพก้าวสูก่ารเป็นธนาคารที4สําคญัและมีความหมายสําหรับลกูค้าที4มีความสําคญัต่อ
ธนาคาร นบัเป็นความก้าวหน้าอีกขั Rนในการร่วมกนัก้าวสูธุ่รกิจการลงทนุในอาเซียน 
ในปี 2561 ธนาคารมีธุรกรรมสาํคญัๆที4ประสบความสาํเร็จดงันี R 
 
ตราสารหนี - หน้าที. มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 9,200.00 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 8,000.00 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั.น จาํกัด  ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 4,628.32 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 4,000.00 
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บริษัท โตโยต้า ลีสซิ.ง (ประเทศไทย) จาํกัด ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 3,500.00 

บริษัท นํ -าตาลมิตรผล จาํกัด ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 3,065.00 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 3,000.00 

ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 3,000.00 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั.น จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย/ 

ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 

2,400.00 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย/ 

ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 

2,000.00 

บริษัท ออริจิ -น พร็อพเพอร์ตี - จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,715.00 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั.น จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,666.67 

บริษัท ศรีสวัสดิH คอร์ปอเรชั.น จํากัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,666.66 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,450.00 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,400.00 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั.น จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,265.00 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,100.00 

การถไฟแห่งประเทศไทย ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 1,000.00 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 882.40 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 600.00 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 500.00 

บริษัท ราชธานีลิสซิ.ง จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 450.00 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จาํกัด ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 250.00 
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พาณิชย์ธนกิจ  
 
 พาณิชย์ธนกิจให้บริการลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ SME ผา่นศนูย์ธุรกิจที4ตั Rงอยูต่ามพื Rนที4กลยทุธ์
ทั4วประเทศ  โดยการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการทางการเงินอยา่งครบวงจรเพื4อสนองตอบความต้องการของลกูค้าแต่ละ
ราย นอกจากนี R พาณิชย์ธนกิจยงัทํางานประสานกบัลกูค้าเพื4อเติมเต็มศกัยภาพของของลกูค้าในการขยายธุรกิจสูอ่าเซียน
ทั Rงด้านการค้าและการลงทนุ โดยอาศยัเครือขา่ยของกลุม่ซีไอเอ็มบีที4มีความแข็งแกร่งและครอบคลมุทั4วภมูิภาค 
 

ในปี 2561 ธนาคารมีปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใต้โครงการ Fast Forward และการปรับยทุธศาสตร์เพื4อ
มุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มลกูค้า SME มากขึ Rน  โดยเฉพาะกลุ่ม SME ขนาดเล็ก มีการจัดตั Rง Credit Centre ซึ4งเป็น
กระบวนการทํางานและกลั4นกรองสินเชื4อเพื4อการอนมุตัิที4เร็วขึ Rน ขณะเดียวกนั ได้ขยายทีม Relationship Manager (RM) 
ให้เพียงพอต่อการดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิดและรองรับการเติบโตธุรกิจในปีต่อไป อย่างไรก็ดี ในด้านการบริหารสินทรัพย์ 
สามารถบริหารจดัการเงินสาํรองให้เป็นไปตามเป้าหมายได้  หลงัจากที4ธนาคารได้มีการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจและปรับ
โครงสร้างองค์กรในช่วงกวา่สองปีที4ผา่นมา 
 
 สาํหรับปี 2562 พาณิชย์ธนกิจจะยงัคงมุง่เน้นการเติบโตและเพิ4มสว่นแบง่การตลาดลกูค้ากลุม่ SME ในธุรกิจที4มี
ศกัยภาพภายใต้กระบวนการทํางานใหม ่ ทั Rงนี R เพื4อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและรักษาการเติบโตของธุรกิจอยา่ง
ยั4งยืน 
 

ธุรกิจรายย่อย 

ปี 2561 นบัเป็นอีกปีหนึ4งที4หนว่ยงานธุรกิจรายยอ่ยยงัคงพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ตา่งๆ รวมถึงการยกระดบัการ
ให้บริการที4ลกูค้าจะได้รับมากกวา่การขาย ด้วยการให้บริการวางแผนอนาคตทางการเงินระยะยาวที4สาขารูปแบบใหม่ของ
ธนาคารหรือที4เรียกวา่ Wealth Center ทั Rง 2 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้าและสาขาเซ็นทรัลซิตี Rบางนา อีกทั Rงยงั
เป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่ธนาคารดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ4งมีการเปิดตัวแอปพลิเคชั4นใหม่บนโทรศัพท์มือถืออย่าง 
myCIMB แอปพลิเคชั4น myPreferred สําหรับการแลกรับสิทธิnประโยชน์ของลกูค้า Preferred  และแอปพลิเคชั4น Mobile 
Lending เพื4อการสมคัรสนิเชื4อที4สะดวกยิ4งขึ Rนบนโทรศพัท์มือถือของลกูค้า แต่การพฒันายงัไม่ได้หยดุอยู่เพียงเท่านี R ธุรกิจ
รายยอ่ยยงัได้นําเทคโนโลยีที4ทนัสมยัมาช่วยลดขั Rนตอนการทํางาน ตวัอยา่งเช่น การเรียกรับคิวของสาขาผ่านระบบ QueQ 
หรือ ระบบตอบคําถามอจัฉริยะผา่นโปรแกรม Chat Bot บน Facebook Fanpage  

 สาํหรับผลการดําเนินงานในปีที4ผา่นมา ผลติภณัฑ์สนิเชื4อธุรกิจรายยอ่ยยงัคงเติบโตได้อยา่งต่อเนื4องโดยเน้นกลุม่
ลกูค้าที4จดัอยูใ่นกลุม่ความเสี4ยงตํ4า โดยเฉพาะสนิเชื4อมหีลกัประกนัที4มียอดอนมุตัเิติบโตขึ Rนร้อยละ 56 เมื4อเทียบกบัปี 2560 
รวมถึงยอดอนมุตัิสินเชื4องของบริษัทในเครือทั Rงสินเชื4อรถยนต์และสินเชื4อรถจกัรยานยนต์รวมกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ4ง
เพิ4มขึ Rนจากปีที4ผ่านมาร้อยละ 24 ควบคู่ไปกับการพฒันาการให้บริการบนระบบดิจิตอลทั Rงเครื4อง SAMM (Self-Apply 
Mobile Machine) แอปพลิเคชั4น MAC (Mobile Application for Collection) สําหรับพนักงานเรียกเก็บหนี R และ
แอปพลเิคชั4น SOM (e-Statement on Mobile) สาํหรับลกูค้าตา่งๆ เป็นผลให้คา่ใช้จ่ายสนิเชื4อที4ไมก่่อให้เกิดรายได้ (Credit 
Cost) ลดลงจากปีที4ผา่นมาร้อยละ 6.8  
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 ในปีที4ผา่นมา ธุรกิจรายยอ่ยได้สร้างความแตกต่างในการดแูลลกูค้าบคุคลธนกิจ หรือลกูค้า Preferred ไม่ใช่แค่
เพียงการคดัเลือกผลิตภัณฑ์กองทุนและผลิตภณัฑ์ประกันที4มีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงอย่าง GMV (Global 
Managed Volatility) ที4มียอดขายกว่า 1,300 ล้านบาท หรือกองทุนเวียดนาม VNEQ ให้แก่ลกูค้า แต่ยงัรวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ที4นําเสนอตาม Lifestyle ของลกูค้า ผลงานที4โดดเดน่ได้แก่ งานไตรกีฬาซึ4งจดัเป็นครั Rงที4 2 และได้รับการตอบรับที4
ดีขึ Rนเรื4อยๆ สง่ผลให้จํานวนลกูค้าเพิ4มขึ Rนกวา่ 8 พนัรายหรือประมาณร้อยละ 13 เมื4อเทียบกบัปีที4ผา่นมา  

ในปี 2562 นี R ธุรกิจรายยอ่ยจะยงัคงมุง่เน้นการให้บริการที4เป็นรูปแบบดิจิตอลมากยิ4งขึ Rนเพื4อเป็นการต่อยอดการ
ให้บริการสําหรับลกูค้าทกุกลุม่ ทั Rงลกูค้า Wealth ที4จะมีระบบ Wealth Management System เข้ามาเป็นตวัช่วยในการ
วิเคราะห์เพื4อให้คําแนะนําแก่ลกูค้าได้ตรงจดุมากยิ4งขึ Rน ในด้านสินเชื4อต่างๆรวมถึงสินเชื4อรถยนต์และจกัรยานยนต์ ลกูค้า
จะสามารถสมคัรสนิเชื4อและรู้ผลเบื Rองต้นบนแอปพลิเคชั4นได้ทกุที4 ทกุเวลา โดยแอปพลิเคชั4นนี Rจะทํางานร่วมกบัเครื4องมือ
ใหมที่4เรียกวา่ ACU (Alternative Credit Underwriting) ที4จะช่วยในการวิเคราะห์ความเสี4ยงของลกูค้าที4หลากหลายยิ4งขึ Rน   

ภาพรวมผลประกอบการในปี 2561 ของธุรกิจรายยอ่ยเมื4อเทียบกบัปีที4ผา่นมา เป็นดงันี R 
- ยอดอนมุตัิสินเชื4อทั Rงมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัรวมทั Rงสิ Rน 28,600 ล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ 31 เมื4อ

เทียบกบัปีที4ผา่นมา  
- ยอดอนมุตัิสนิเชื4อรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รวมทั Rงสิ Rน  16,349 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 24 จากปีที4ผา่นมา 
- รายได้จากการขายผลติภณัฑ์กองทนุและประกนัรวม 887 ล้านบาท ซึ4งสงูขึ Rนประมาณร้อยละ 10 เมื4อเทียบกบัปี

ที4ผา่นมา 
- รายได้สทุธิก่อนหกัภาษีรวมทั Rงปีอยูที่4 2,809 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 12 เมื4อเทียบกบัปีที4ผา่นมา  

 
ธรุกรรมการเงนิ  
 

 ธุรกรรมการเงินของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการลกูค้าองค์กรและสถาบนัการเงินด้วยผลิตภณัฑ์และบริการ

ทางการเงินที4หลากหลายครบวงจรอนัประกอบด้วย บริการบริหารเงินสด (Cash Management) บริการธุรกิจการค้า

ต่างประเทศ (Trade Finance and Services) พร้อมทั Rงให้คําปรึกษาและแนะนําโซลชูั4นทางการเงิน ที4จะช่วยให้ลกูค้า

สามารถบริหารความเสี4ยงและจดัการต้นทนุทางธุรกิจได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ธุรกรรมการเงินยังมุ่งมั4นในการนําเทคโนโลยีดิจิตอลทั Rงจากบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มซีไอเอ็มบี คือ 

BizChannel@CIMB และร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจกลุม่ฟินเทค (FinTech) เพื4อนําเสนอบริการที4เหมาะสมแก่ลกูค้าแต่

ละกลุม่  

 สําหรับปี 2561 ธุรกรรมการเงินร่วมกบัพนัธมิตรซึ4งเป็นผู้ ให้บริการระบบการจดัการบญัชีได้เสนอบริการ CIMB 

Biz Gateway โดยอาศยัเทคโนโลยีการเชื4อมตอ่แบบ API ซึ4งช่วยให้ลกูค้าสามารถเรียกดรูายการเดินบญัชีย้อนหลงั และดู

รายการสรุปยอดบญัชีธนาคารผ่านทางระบบบญัชีของพนัธมิตรของธนาคารได้   นอกจากนี Rธุรกรรมการเงินกําลงัทําการ

พฒันาร่วมกบัพนัธมิตรของธนาคารอยา่งแข็งขนัเพื4อยกระดบับริการขึ Rนอีกในปี 2562 เพื4อให้ลกูค้าของธนาคารได้รับความ

สะดวกมากขึ Rนจากการลดขั Rนตอนในการชําระเงินและเวลาในการจดัทํางบพิสจูน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
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 จากความแข็งแกร่งของเครือข่ายกลุ่มซีไอเอ็มบีในภูมิภาคอาเซียน ทําให้ธุรกรรมการเงินของธนาคารมีความ

พร้อมที4จะสนบัสนนุการทําธุรกรรมในกลุม่อาเซียนรวมไปถึงในระดบัโลก เพื4อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

ในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศตา่งๆ อีกทั Rงจะยงัคงมุง่มั4นพฒันาเพื4อนําเสนอบริการและผลติภณัฑ์ในรูปแบบดิจิตอล อาทิ 

การรับชําระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับผู้ประกอบการร้านค้า Mobile Banking และการบริหารซพัพลายเชน 

เพื4อสนบัสนนุให้ลกูค้าของธนาคารก้าวไปสูเ่ป้าหมาย (Forward Customers’ Aspirations) 

ธุรกิจบริหารเงนิ 
 
ธุรกิจบริหารเงินนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินที4ครอบคลมุสินทรัพย์หลายประเภท เพื4อช่วยลกูค้าบริหารเงิน
ลงทนุ หนี Rสนิ และบริหารความเสี4ยง ตลอดจนระดมทนุผ่านตลาดตราสารหนี R นอกจากนี Rยงัทําหน้าที4บริหารจดัการเงินทนุ 
และสภาพคลอ่งของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ที4เกี4ยวข้อง 
 
ในปี 2561 ธุรกิจบริหารเงินสร้างรายได้ให้กบัธนาคารได้เป็นอยา่งดี และด้วยความแข็งแกร่งด้านผลติภณัฑ์ที4มีอนพุนัธ์แฝง
ซึ4งมีความซบัซ้อน อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบี Rย และการค้าตราสารหนี R ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวลัรวมทั Rงสิ Rน 5 รางวลั
ดงัตอ่ไปนี R 
 
The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management: Investment and ETF Awards 
(1) สถาบนัการเงินที4มีผลติภณัฑ์อนพุนัธ์ทางการเงินที4ดีที4สดุในประเทศไทย ติดตอ่กนั 5 ปี ตั Rงแตปี่ พ.ศ. 2557  

(2) สถาบนัการเงินที4มีผลติภณัฑ์อนพุนัธ์ทางการเงินเพื4อบริหารความเสี4ยงด้านเครดิตที4ดทีี4สดุในประเทศไทย ติดตอ่กนั 3 

ปี ตั Rงแตปี่ พ.ศ. 2559 

(3) สถาบนัการเงินที4มีผลติภณัฑ์อนพุนัธ์ทางการเงินด้านตราสารทนุที4ดีที4สดุในประเทศไทย 

(4) สถาบันการเงินที4มีผลิตภัณฑ์ลงทุนที4มีอนุพันธ์แฝงที4ดีที4สุดในประเทศไทย – ด้านเครดิต ตราสารทุน อัตรา

แลกเปลี4ยน และอตัราดอกเบี Rย 

   
The Asset Research 
(5) สถาบนัการเงินที4ได้รับความเชื4อถือจากหนว่ยงานรัฐในการออกตราสารหนี Rในตลาดแรก 

 
นอกจากนี R ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถือเป็นหนึ4งในผู้ เลน่หลกัในตลาดตราสารหนี R สาํหรับในตลาดแรก ธนาคารได้รับการจดั
อนัดบัที4 6 จากบลมูเบิร์ก ในด้านการให้บริการเป็นผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายตราสารหนี Rที4ออกโดยบริษัทเอกชน โดยมี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.18 และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 3 อนัดับแรกจากสมาคมตลาดตราสารหนี Rไทยในด้านการ
ให้บริการเป็นผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายตราสารหนี Rที4ออกโดยรัฐวิสาหกิจ โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.34  สําหรับ
ตลาดรองนั Rน ธนาคารอยู่ในอนัดบัที4 3 จากการจดัอนัดบัของสมาคมตลาดตราสารหนี Rไทย โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
13.28 ในสว่นของมลูคา่ซื Rอขายตราสารหนี R  
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สําหรับปี 2562 ธุรกิจบริหารเงินยงัคงมุ่งมั4นพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการไปสู่การบริหารความมั4งคั4งให้กับกลุม่ลกูค้าที4มี
สนิทรัพย์สงู รวมทั Rงผลติภณัฑ์ที4เกี4ยวข้องกบัการบริหารความเสี4ยงให้กบักลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม เพื4อช่วยให้ลกูค้าสามารถบริหารความเสี4ยงในทกุตลาดที4เกี4ยวข้อง อาทิ ตลาดอตัราแลกเปลี4ยนเงิน ตลาดอตัรา
ดอกเบี Rย ตลาดตราสารหนี R และตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ นอกจากนั Rน ธุรกิจบริหารเงินจะเสริมสร้างและพฒันาบคุลากรให้มี
ความเชี4ยวชาญทางด้านงานขาย และความสามารถในการจดัสรรผลิตภณัฑ์และบริการให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละราย 
เพื4อตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าที4เพิ4มขึ Rน 
 
2.3 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน   

 

 
 
2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ   
 
แหล่งเงนิทุน 

 
ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 195.3 พนัล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 84.2 พนัล้านบาท ธนาคารใช้เงินทนุประมาณ
ร้อยละ 78.5 จากเงินทนุทั Rงหมดสาํหรับเงินให้สนิเชื4อรวมดอกเบี Rยค้างรับ สว่นที4เหลอืใช้ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินและการลงทนุ ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทกุช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคมุ
การใช้ไปของแหลง่เงินทนุให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
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จากการเปรียบเทียบเงินให้สนิเชื4อและเงินฝาก เงินให้สินเชื4อที4มีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 56.5 พนัล้านบาท ในขณะที4เงิน
ให้สินเชื4อที4มีอายมุากกว่า 1 ปีมีจํานวน 164.8 พนัล้านบาท ในด้านเงินฝาก เงินฝากที4มีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 185.1 
พนัล้านบาท และเงินฝากที4มีอายมุากกวา่ 1 ปี มีจํานวน 10.2 พนัล้านบาท 

 
อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี.ยง (Capital Adequacy Ratio) 

 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ธนาคารมีเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสี4ยง (CAR)  เงินกองทนุชั Rนที4 1 ที4เป็นสว่นของเจ้าของตอ่
สนิทรัพย์เสี4ยง (CET1) และเงินกองทนุชั Rนที4 1 ตอ่สนิทรัพย์เสี4ยงอยูที่4ร้อยละ 19.3  ร้อยละ14.1 และร้อยละ14.1 ตามลําดบั  
ในขณะที4การดํารงเงินกองทุนของธนาคารอยู่ที4ร้อยละ 18.7  ร้อยละ 13.3  และร้อยละ 13.3 ตามลําดบั ซึ4งเห็นได้ว่า
ธนาคารยงัคงรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกวา่เกณฑ์ขั Rนตํ4าที4ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 

      
หน่วย:พนัล้านบาท 

  เงนิกองทุน
ขั -นตํ.าและ
ส่วนเพิ.ม 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ธนาคาร 

เงนิกองทุน 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

 กองทนุชั Rนที4 1  
 

34.9 30.9 25.3 32.8 29.9 24.1 

 เงินกองทนุชั Rนที4 1 ที4เป็นสว่นของ
เจ้าของ  

34.9 30.9 25.3 32.8 29.9 24.1 

 กองทนุชั Rนที4 2  
 

13.0 9.8 12.7 13.2 9.9 12.9 

เงนิกองทุนรวม   47.9 40.7 38.0 46.0 39.8 37.0 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั Rนที4 1  7.875% 14.1% 12.9% 10.7% 13.3% 12.5% 10.2% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั Rนที4 1  
 

 
  

 
  

     ที4เป็นสว่นของเจ้าของ  6.375% 14.1% 12.9% 10.7% 13.3% 12.5% 10.2% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั Rนที4 2  - 5.2% 4.1% 5.4% 5.4% 4.1% 5.4% 
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี.ยง  

10.375% 19.3% 17.0% 16.1% 18.7% 16.6% 15.6% 

สินทรัพย์เสี.ยงรวม   247.6 239.1 235.9 246.2 239.6 237.4 

 
 

นโยบายการบริหารความเสี.ยงสภาพคล่อง 

ความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสี4ยงที4ไมส่ามารถชําระเงินตามภาระผกูพนัภายใต้ระยะเวลาที4กําหนดได้ เป็น

ผลสบืเนื4องจากการที4ไมส่ามารถแปลงสนิทรัพย์ในรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรือจดัหาเงินทนุได้ไม่ทนัเวลา ซึ4งอาจสง่ผล

กระทบถึงการดําเนินงานประจําวนัและมีคา่ความสญูเสยีที4ไมส่ามารถยอมรับได้  

วตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร คือ เพื4อให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ

ผกูพนัเงินสดในเวลาที4เหมาะสมและมีประสทิธิภาพทั Rงในปัจจบุนัและอนาคต ด้วยเหตนีุ R การบริหารความเสี4ยงด้านสภาพ
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คลอ่ง คือ การรักษาระดบัสินทรัพย์สภาพคลอ่งที4มีคณุภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทนุที4เหมาะสมรวมถึงแหล่ง

เงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื4องจากทิศทางธุรกิจของธนาคารที4ต้องการมีเครือข่ายที4กว้างขึ Rนและ

มุง่เน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่รักษาฐานเงินฝากที4มีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก

กระแสรายวนั และเงินฝากระยะยาว เพื4อให้มีฐานเงินทนุขนาดใหญ่ที4มีเสถียรภาพ อีกทั Rงธนาคารยงัคงสํารองสภาพคลอ่ง

บางสว่นตลอดทั Rงปี เพื4อให้การดําเนินงานของธนาคารมีความมั4นคงทั Rงในเชิงโครงสร้าง กลยทุธ์ และวิธีปฏิบตัิ 

การควบคุมและบริหารความเสี4ยงด้านสภาพคล่อง ได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์และหนี Rสิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ4งจะจดัประชุมอย่างน้อยเดือนละครั Rง 

เพื4อหารือเกี4ยวกบัความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่งและประมาณการแหลง่เงินทนุของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้ รับผิดชอบใน

การบริหารจดัการโดยรวมและการกํากบัดแูลสภาพคลอ่ง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความ

เสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง ก่อนที4จะขอความเห็นชอบจากที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี R ALCO ยงัรับผิดชอบใน

การอนุมตัิเพดานความเสี4ยงและระดบัความเสี4ยงด้านสภาพคล่องที4ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี4ยงด้าน

สินทรัพย์และหนี Rสิน (ALM) ซึ4งรับผิดชอบในการกํากบัดแูลตามกรอบความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง โดยทํางานใกล้ชิดกับ

หน่วยงานบริหารเงินในการเฝ้าระวงัสภาวะตลาด ในขณะที4หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร ทําหน้าที4สร้างและรักษา

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที4แข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื4นๆ ทั Rงนี R หน่วยงานบริหารเงินทําหน้าที4เป็นผู้บริหาร

เงินทนุโดยรวมตามความจําเป็นหรือภาวะฉกุเฉิน ธนาคารมีการบริหารจดัการสภาพคลอ่งอยา่งรัดกมุเพื4อตอบสนองความ

ต้องการในการดําเนินงานประจําวนั โดยมีการวดัและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมํ4าเสมอจากการครบกําหนดของ

สนิทรัพย์ หนี Rสนิ ภาระผกูพนันอกงบดลุ และตราสารอนพุนัธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนด ทั Rงในภาวะปกติและภาวะ

วิกฤต  สาํหรับการบริหารความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่งสาํหรับบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลกัษณะการ

บริหารแบบกระจายอํานาจ (Decentralise) ดงันั Rน ธนาคารอาจพิจารณาและอนมุตัิวงเงินเพื4อสนบัสนนุสภาพคลอ่งของ

บริษัทเหลา่นั Rน ตามวงเงินที4ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารจะยงัคงให้ความสําคญัในการขยายและพฒันาปรับปรุงฐานลกูค้ารายย่อย เพื4อให้สอดคล้องกบัการเติบโตของ

สนิทรัพย์ของธนาคาร กลยทุธ์หนึ4งในการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร ได้แก่ การผลกัดนัการขยายเงินฝากออมทรัพย์

และเงินฝากกระแสรายวนั (CASA) รวมทั Rงเงินฝากประจํารายย่อย ซึ4งเป็นแหลง่เงินทุนที4มีต้นทุนการเงินตํ4าและมั4นคง 

ในขณะที4ใช้เงินฝาก รวมถึงตั�วแลกเงิน หุ้นกู้ ระยะสั Rน และหุ้นกู้อนพุนัธ์จากลกูค้าบรรษัทธุรกิจหรือลกูค้ารายใหญ่ซึ4งมีความ

ออ่นไหวในด้านราคามากกวา่ลกูค้ารายยอ่ย เป็นช่องทางในการบริหารความสมดลุของการระดมเงินและสภาพคลอ่งของ

ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที4รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมสําหรับลกูค้าแต่ละกลุ่มและสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้แข็งแกร่งยิ4งขึ Rน อนัจะนําไปสูก่ารรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี R ธนาคารมี

การจดัทําระบบเตือนความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่งลว่งหน้าซึ4งจะมีการติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ

คลอ่งในภาวะฉกุเฉิน ซึ4งจะทําให้ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารสามารถดําเนินมาตรการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ในภาวะที4ขาดสภาพคลอ่งตลอดจนภาวะตลาดที4ไมเ่อื Rออํานวยได้อยา่งมีประสทิธิผล 
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การอนุมัติสินเชื.อ 

ธนาคารมีกระบวนการอนุมตัิสินเชื4อประเภทที4มิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมตัิโดย “คณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ” และ 

“อํานาจอนมุตัิเฉพาะในการอนมุตัิร่วมกนั ของบริหารความเสี4ยงและหนว่ยงานธุรกิจ” (Joint Delegation Authority: JDA)  

การอนมุตัิโดย JDA มีการกําหนดหลกัเกณฑ์โดยกําหนดระดบัวงเงินกลุม่ลกูค้า (Group Exposure) ระดบัความเสี4ยงของ

กลุม่ลกูค้า (Global Group Rating) และความคุ้มมลูหนี Rของหลกัประกนั (Loan-to-Collateral Value) เป็นหลกัเกณฑ์ใน

การกําหนดระดบัอนมุตัิ เพื4อเป็นการลดจํานวนลกูค้าที4นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ ทําให้สามารถอนุมตัิ

วงเงินได้เร็วขึ Rน ในกรณีที4ลกูค้ารายนั Rนๆไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที4สามารถอนมุตัิโดย JDA ได้ ให้นําเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณา

สนิเชื4อเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ  

นโยบายหลักประกนั  

ธนาคารมีนโยบายการให้สนิเชื4อโดยให้ความสําคญัต่อความสามารถในการชําระหนี R โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานตามปกติของลกูค้าและแหลง่อื4นๆที4จะนํามาชําระหนี Rได้  อยา่งไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความสาํคญัตอ่หลกัประกนั

ที4จะมาคํ Rาประกนัการกู้ยืมด้วย เพื4อใช้เป็นหลกัประกนัของการชําระหนี Rและช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที4

ลกูหนี Rผิดนดัชําระหนี R  สินทรัพย์ที4ธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลกัประกนัประกอบด้วย เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล ตรา

สารหนี R ตราสารทนุ ที4ดิน สิ4งปลกูสร้าง เครื4องจกัร เป็นต้น โดยพิจารณามลูค่าหลกัประกนัและสดัสว่นของวงเงินต่อมลูค่า

หลกัประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี4ยงของการให้สินเชื4อ อนัดบัเครดิตของผู้กู้ และสภาพคลอ่งของหลกัประกนั โดย

ธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกันให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี4ยงอย่างมี

ประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกันที4ธนาคารรับไว้จะต้องมีการ

ประเมินราคาและความถี4ในการประเมินที4เป็นไปตามนโยบายที4ธนาคารกําหนด 

หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี -  

ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานในการบริหารและติดตามหนี Rที4มีปัญหาและที4มีแนวโน้มที4จะมีปัญหา (Watch-

list) อยา่งใกล้ชิด เพื4อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื4อให้การปฏิบตัิงานในเรื4องการติดตาม

หนี Rมีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิในการติดตามหนี Rตั Rงแต่ประเภทลกูหนี Rที4มี

แนวโน้มที4จะมีปัญหา  ลกูหนี Rที4กล่าวถึงเป็นพิเศษ จนถึงลกูหนี Rที4ตํ4ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการ

ปฏิบตัิอย่างสมํ4าเสมอเพื4อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ4งขึ Rน นอกเหนือไปจากการจดัชั Rนลกูหนี Rตามที4ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยงัมีการจดัชั Rนหนี Rตามเกณฑ์คณุภาพ (Qualitative Criteria) ซึ4งเป็นการจดัชั Rนลว่งหน้าสําหรับ

ลกูหนี Rที4มีสญัญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที4จะมีการผิดนัดชําระหนี R  ทั Rงนี R เพื4อให้การบริหารจัดการคุณภาพกลุ่ม

ลกูหนี Rที4คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Rน ธนาคารจึงได้จดัทําแนวทาง การติดตามและ

รายงานผลลกูหนี Rกลุ่มดงักล่าวขึ Rนเรียกว่า Early Warning Process เพื4อใช้เป็นแนวทางให้กบัเจ้าหน้าที4สินเชื4อในการ
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ตรวจสอบสถานะของลกูหนี Rอยา่งสมํ4าเสมอ โดยมีการกําหนด Early Warning Indicators ซึ4งหากพบวา่มีแนวโน้มที4จะเป็น

ปัญหาในอนาคต จะได้มีการกําหนดแผนการปฏิบตัิต่อลกูหนี Rดงักล่าวให้เหมาะสมและทนัท่วงทีเพื4อลดความเสี4ยงให้แก่

ธนาคาร ทั Rงนี R ลกูหนี Rที4คาดวา่จะมีปัญหาดงักลา่ว จะถกูจดัให้เป็นลกูหนี Rกลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความ

รุนแรงของปัญหาและความเสี4ยง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch List – High ในสว่นของกลุม่ 

Watch List – Low ยงัถือว่าเป็นลกูหนี Rจดัชั Rนปกติของธนาคาร ขณะที4กลุม่ Watch List – Medium และ Watch List – 

High ถือเป็นลกูหนี Rจดัชั Rนกลา่วถึงเป็นพิเศษ โดยลกูหนี Rกลุม่ Watch List ทั Rง 3 ระดบัดงักลา่ว รวมถึงลกูหนี Rซึ4งเป็นสินเชื4อที4

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ที4มียอดหนี Rเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ Rนไป จะมีการรายงานสถานะและ

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการคณุภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจําทกุ

เดือน  

คณะกรรมการคณุภาพสนิทรัพย์ จดัตั Rงขึ Rนเพื4อติดตาม ดแูล ให้คําแนะนําและพิจารณาอนมุตัิการจดัการหนี Rของลกูหนี Rกลุม่

ดงักลา่ว รวมถึงลกูหนี Rกลุม่อื4นที4ธนาคารต้องดแูลใกล้ชิด เพื4อให้ธนาคารสามารถจดัการหนี Rที4มีปัญหาและหนี Rที4มีแนวโน้ม

จะมีปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ Rน ทั Rงในการปรับระดบัการจดัชั Rนลกูหนี R การตั Rงสาํรอง และการดําเนินการเพื4อเรียก

คืนหนี R ซึ4งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทําให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงินคืนจากสินเชื4อที4มีปัญหา

กลบัมาสงูขึ Rน 

นอกจากนี R ในส่วนของสินเชื4อที4ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-Performing Asset: NPA)  

ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลกัเกณฑ์การคํานวณมลูค่าเพื4อการจําหน่าย จากการคิดลดกระแสเงินสดที4

คาดว่าจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมลูค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้ความสําคญักบัความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสยีหายตอ่ธนาคาร 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี -  

ธนาคารมีนโยบายที4จะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี Rของลกูหนี Rที4ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมีแนวโน้มสามารถ

ปฏิบตัิตามเงื4อนไขที4ตกลงกนัใหม่ได้ ทั Rงนี R เพื4อให้ธนาคารและลกูหนี Rได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี Rร่วมกนั 

กลา่วคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนี Rคืนสงูสดุ หรือมีสว่นสญูเสียตํ4าสดุ ในขณะที4ลกูหนี Rยงัคงสามารถดําเนินธุรกิจได้

ตอ่ไป แตอ่าจจะต้องรับความสญูเสยีบางสว่นของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี Rตามหลกัเกณฑ์

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้เป็นการหลกีเลี4ยงการจดัชั Rนหนี R การกนัเงินสํารองเพิ4ม และการหลีกเลี4ยง

หลกัเกณฑ์การระงบัรับรู้ดอกเบี Rยค้างรับเป็นรายได้ 

ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี R โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ ขั Rนตอนและวิธีการที4กําหนดไว้

สําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี Rซึ4งครอบคลุมการวิเคราะห์ลกูหนี R การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสญัญา การ

ติดตามและประเมินผล ซึ4งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร 
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นอกเหนือจากหนว่ยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้าง

หนี Rแล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลที4สามที4เป็นผู้ ชํานาญการเฉพาะซึ4งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที4

ปรึกษาทางการเงินให้เป็นที4ปรึกษาทางการเงินหรือทําการปรับปรุงโครงสร้างหนี Rแทนธนาคารได้ โดยเงื4อนไขปรับปรุง

โครงสร้างหนี Rจะต้องนําเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ หรือคณะกรรมการ

คณุภาพสนิทรัพย์ หรือผู้มีอํานาจอนมุตัิตามคําสั4งของธนาคาร 

นโยบายการจัดชั -นสินทรัพย์และการตั -งสาํรองค่าเผื.อหนี -สงสัยจะสูญ  

ธนาคารได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที4กําหนดให้จัดชั Rนสินทรัพย์และการตั Rงค่าเผื4อหนี Rสงสยัจะ

สญูตามอตัราที4กําหนดสําหรับสินทรัพย์จดัชั Rนแต่ละประเภท ทั Rงนี R เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที4 สนส. 

5/2559 เรื4อง หลกัเกณฑ์การจดัชั Rนหนี Rและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน ลงวนัที4 10 มิถนุายน 2559 หรือตามที4จะมี

การแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบตัิภายในของธนาคารจะมีหลกัเกณฑ์ที4

เข้มงวดกวา่ โดยมีทั Rงการจดัชั Rนตามเกณฑ์คณุภาพและการจดัชั Rนตามจํานวนวนัค้างชําระตามที4ธนาคารแห่งประเทศไทย

กําหนด โดยใช้ผลที4ด้อยกวา่ระหวา่งสองเกณฑ์ดงักลา่วเป็นผลสรุปการจดัชั Rน เพื4อสะท้อนความเสี4ยงที4แท้จริงของลกูหนี R 

นอกจากการกนัเงินสํารองรายลกูหนี R/รายบญัชี (Specific Provision) แล้ว ธนาคารอาจจะกําหนดให้มีการกนัเงินสํารอง

ทั4วไป (General Provision) ตามที4ธนาคารเห็นสมควร ทั Rงนี R เพื4อรองรับความเสยีหายที4อาจเกิดขึ Rนโดยไมไ่ด้คาดหมายจาก 

วฏัจกัรเศรษฐกิจและจากปัจจยัอื4นๆ 

นโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

เพื4อหลกัธรรมาภิบาลที4ดี ธนาคารได้จดัทํา “นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน” สําหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการบริหารความเสี4ยงการทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระบุ วัด 

ติดตามและควบคมุความเสี4ยงที4อาจเกิดขึ Rนจากการทําธุรกรรมฯ ได้ 

นโยบายฉบบันี Rกําหนดให้การทําธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย กลา่วคือ กระบวนการในการทําธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็นกระบวนการเดียวกบัการทําธุรกรรม

กบับคุคลทั4วไป การทําเอกสารสญัญาที4มีผลบงัคบัทางกฎหมายและข้อกําหนด/เงื4อนไขต่างๆ จะต้องเป็นตามปกติเหมือน

การทําธุรกรรมกบับคุคลทั4วไปที4มีความเสี4ยงระดบัเดียวกนั เป็นต้น 
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 
 
ภาพรวมการบริหารความเสี�ยง 
 
 ธนาคารได้จดัทํากรอบนโยบายบริหารความเสี4ยงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) เพื4อเป็น
แนวทางในการบริหารความเสี4ยงและโอกาสทางธุรกิจให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ4งคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
สามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็นเครื4องมือในการคาดการณ์และบริหารจดัการความเสี4ยงต่างๆ ทั Vงในปัจจุบนัและที4อาจจะ
เกิดขึ Vนในอนาคตจากการเปลี4ยนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัจจัยภายนอก และ/หรือระเบียบทางราชการที4เกี4ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร 
 
องค์ประกอบหลกัของกรอบนโยบายบริหารความเสี4ยงขององค์กร มีดงันี V 
 

 
 
 วฒันธรรมการบริหารความเสี4ยง ธนาคารถือว่าการบริหารความเสี4ยงเป็นสว่นหนึ4งของกระบวนการตดัสินใจและ
วฒันธรรมองค์กร โดยนํา Three Lines of Defense มาใช้เป็นหลกัในการบริหารความเสี4ยงของธนาคาร กลา่วคือ มีการ
บริหารจดัการความเสี4ยง ณ จดุที4ทําธุรกรรมที4ก่อให้เกิดความเสี4ยง ตลอดจนมีการกําหนดผู้ รับผิดชอบความเสี4ยงด้านต่างๆ 
ภายในธนาคารไว้อยา่งชดัเจน 
 
 ธรรมาภิบาลและองค์กร  การมีธรรมาภิบาลที4ดีเป็นส่วนสําคญัที4จะทําให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื4องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารให้เป็นไปตามระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/นโยบายและขั Vนตอนการบริหารความเสี4ยง
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และคณะกรรมการความเสี4ยงด้านต่างๆ รวมทั Vงหน่วยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้องเป็นผู้ รับผิดชอบให้มีการปฏิบตัิตามกรอบ
นโยบายนี V  
 
 ระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ หมายถึงระดบัและประเภทของความเสี4ยงด้านต่างๆ ที4ธนาคารสามารถยอมรับได้ 
เพื4อให้บรรลตุามเป้าหมายทางกลยทุธ์และธุรกิจ การกําหนดระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้นี Vเป็นสว่นหนึ4งของกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์และธุรกิจประจําปี เพื4อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตัิงาน 
เงินกองทนุ และความเสี4ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 
 
กระบวนการบริหารความเสี�ยง 
� การวางแผนธุรกิจ การบริหารความเสี4ยงถือเป็นสว่นสําคญัในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภณัฑ์หรือทําธุรกรรม

ใหม ่รวมถึงการกําหนดทิศทางและระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้  

� การระบุและประเมินความเสี�ยง ธนาคารใช้นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทาง/ขั Vนตอนการ

ปฏิบตัิงาน เพื4อให้การระบแุละประเมินความเสี4ยงเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

� การวัดความเสี�ยง ธนาคารใช้ระเบียบและวิธีการวดัความเสี4ยงด้านตา่งๆ รวมทั Vงการทดสอบภาวะวิกฤต เพื4อวดัความ

เสี4ยงโดยรวม 

� การควบคุมและการบริหารความเสี�ยง ธนาคารใช้เพดานและการควบคุมความเสี4ยงในการจัดการความเสี4ยงที4

เกิดขึ Vนให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ตามที4คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ ซึ4งจะต้องมีการติดตามและทบทวน

เพดาน/การควบคุมความเสี4ยงดังกล่าวอย่างสมํ4าเสมอ เพื4อให้สอดคล้องกับการทําธุรกิจ ภาวะตลาด และการ

เปลี4ยนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทั Vงแผนดําเนินการเพื4อลดความเสี4ยงที4เกิดขึ Vน 

� การติดตามและการรายงานความเสี�ยง ธนาคารมีการติดตามและรายงานความเสี4ยงอยา่งตอ่เนื4องทั Vงแบบรายลกูค้า

และแบบพอร์ตโฟลโิอ เพื4อควบคมุให้ความเสี4ยงตา่งๆ นั Vนอยูภ่ายใต้ระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ตามที4ธนาคารกําหนด 

 
โครงสร้างการบริหารความเสี�ยง 
� นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขั &นตอนด้านความเสี�ยง ธนาคารบริหารจดัการความเสี4ยงด้านต่างๆ 

ตามหลกัการที4กําหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี4ยงแตล่ะประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วยกําหนดการ

บงัคบัใช้นโยบาย และขั Vนตอนการปฏิบตัิงานเพื4อช่วยในการนํานโยบายความเสี4ยงตา่งๆมาใช้ในการปฏิบตัิงาน 

� บุคลากร เนื4องจากธนาคารเป็นองค์กรที4ต้องปรับเปลี4ยนอยูเ่สมอเพื4อตอบสนองต่อความซบัซ้อนที4เพิ4มขึ Vนในการดําเนิน

ธุรกิจธนาคาร รวมทั Vงสภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดงันั Vนบคุลากรที4มีความสามารถและเชี4ยวชาญ

จึงเป็นปัจจยัสาํคญัเพื4อให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
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� เทคโนโลยแีละข้อมูล ธนาคารจะใช้การบริหารจดัการข้อมลูและเทคโนโลยีที4เหมาะสมในการบริหารความเสี4ยง 

 
 ธนาคารมุง่ที4จะใช้หลกัเกณฑ์การบริหารความเสี4ยงที4เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื4อให้ธนาคารมีผลประกอบการ
ทางการเงินที4มั4นคง นา่เชื4อถือและยั4งยืน โดยมีหลกัการวา่ผลตอบแทนต้องสอดคล้องกบัระดบัความเสี4ยงที4ธนาคารยอมรับ
ได้ ทั Vงนี V การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกบัความเสี4ยงหลกั 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี4ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความ
เสี4ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) 
และความเสี4ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk)  
 
 ในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี4ยงและการมีธรรมาภิบาลที4ดี  คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั Vง
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพื4อกํากับดูแลด้านความเสี4ยงที4มีความเป็นอิสระ  ดูแลรับผิดชอบ
ครอบคลมุความเสี4ยงทกุประเภทและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ BRC ประกอบด้วยกรรมการ 3 
ท่าน ซึ4งเป็นกรรมการธนาคารทั Vงหมด และคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั Vงคณะกรรมการบริหารความเสี4ยง (Risk 
Management Committee: RMC) โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRC เพื4อดแูลความเสี4ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความ
เสี4ยงด้านเครดิต ความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี4ยงด้านชื4อเสียง  ความเสี4ยงด้านเงินกองทนุ (การกํากับดแูลเรื4องการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็นต้น ทั Vงนี V RMC ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี4ยวชาญและประสบการณ์ ทําหน้าที4
ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี4ยง เพื4อให้ BRC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทั Vง
กําหนดโครงสร้างการกํากับดูแลในด้านนี V เพื4อให้ความเสี4ยงด้านต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตดัสินใจที4โปร่งใส นอกจากนี V BRC ได้แต่งตั Vงคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ 
(Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้าที4ในการพิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี4ยวกบัการบริหารจดัการลกูหนี Vที4มี
ปัญหาหรือคาดวา่จะมีปัญหาเพื4อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื4นที4เกี4ยวข้อง(แล้วแต่กรณี) ตลอดจน
อนมุตัิและให้ความเห็นชอบข้อเสนอและแผนงานการตั Vงและทบทวนการตั Vงสํารองลกูหนี Vที4ไม่ใช่สินเชื4อรายย่อยที4มีปัญหา
หรือคาดวา่จะมีปัญหา  
 
 ทั Vงนี V ธนาคารมีหนว่ยงานบริหารความเสี4ยงทําหน้าที4พฒันาและดําเนินการตามนโยบาย กลยทุธ์และวิธีปฏิบตัิใน
การบริหารความเสี4ยงภายในธนาคารที4เหมาะสม รวมทั Vงทําหน้าที4สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที4ของคณะกรรมการ BRC, RMC 
คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื4อ ตลอดจนช่วยฝ่ายจดัการในการบริหารความเสี4ยงที4
เกิดขึ Vนในการดําเนินธุรกิจ โดยเป็นหนว่ยงานอิสระจากหนว่ยงานธุรกิจอื4นๆที4มธุีรกรรมหรือกิจกรรมที4เกี4ยวข้องกบัความเสี4ยง 
นอกจากนี Vยงัได้จดัตั Vงหนว่ยงานบริหารสนิทรัพย์กลุม่พิเศษ เพื4อดแูลจดัการสนิเชื4อด้อยคณุภาพ รวมทั Vงให้คําปรึกษาสําหรับ
ลกูหนี Vที4หากไมไ่ด้รับการบริหารจดัการจะกลายเป็นสนิเชื4อด้อยคณุภาพ 
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ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์  
 
 ความเสี4ยงด้านกลยทุธ์เป็นความเสี4ยงที4อาจเกิดจากการสญูเสีย อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาที4ไม่เพียงพอหรือ
คลอบคลมุ ซึ4งอาจคุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลทําให้ขาดความได้เปรียบในการแข่งขนั หรือการขาด
ทรัพยากรและมาตรการที4จําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  
 
 เป้าหมายที4สาํคญัของการบริหารความเสี4ยงด้านกลยทุธ์ คือ การรักษาความเสี4ยงที4ดําเนินการโดยธนาคารให้อยู่
ในระดบัที4กําหนด เพื4อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทนุ โดยลดการเกิดความสญูเสียที4อาจ
เกิดขึ Vน ดงันั Vนธนาคารมีการกําหนดระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ4งอนมุตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร 
ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสี4ยงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การ
ติดตามผลลพัธ์ที4เกิดขึ Vนจริงของแผนธุรกิจที4ได้รับการอนมุตัิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรค และการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม  ผู้บริหารระดับสงูและ
คณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการกําหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดําเนินการแล้ว 
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารที4ได้รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลพัธ์ที4เกิดขึ Vนจริงเทียบกบัเป้าหมาย
และแผนงาน 
 
ความเสี�ยงด้านเครดติ  
 
 ความเสี4ยงด้านเครดติเป็นความเสี4ยงที4เกิดจากการที4ลกูค้าหรือคูส่ญัญาไมย่ินยอมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระ
หรือพนัธะที4มีตอ่ธนาคารตามที4ระบไุว้ในสญัญาเงินกู้หรือสญัญาผกูพนัอื4นๆ ความเสี4ยงด้านเครดิตอาจสง่ผลให้คณุภาพของ
สนิเชื4อธนาคารด้อยลง ซึ4งจะสง่ผลตอ่ความสามารถในการทํากําไรและระดบัเงินกองทนุ การบริหารความเสี4ยงด้านเครดิตมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื4อเสริมสร้างมลูคา่แก่ผู้ ถือหุ้นโดยรายได้ที4ได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มคา่กบัระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับ
ได้ ทั Vงนี V ภายใต้นโยบายบริหารความเสี4ยงด้านเครดิต ธนาคารได้จดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการความเสี4ยง เทคนิคการ
วดัความเสี4ยงและการควบคุมความเสี4ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้าที4อย่าง
ชดัเจน ระหวา่งผู้ ทําหน้าที4ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สนิเชื4อ ผู้ประเมินสนิเชื4อ ผู้อนมุตัิสนิเชื4อ และผู้บริหารจดัการความเสี4ยง 
ขณะเดียวกนั ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตัิการเกี4ยวกบัการบริหารความเสี4ยงสาํหรับธนาคารและบริษัทในเครือ เพื4อ
สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื4องและสอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี4ยงของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบีด้วย 

 
 ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเครื4องมือในการประเมินความเสี4ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื4อง เพื4อให้เหมาะสมกบั
ประเภทลกูค้า และพอร์ตสนิเชื4อของธนาคารที4เติบโตขึ Vน  ประกอบด้วย Corporate Rating Model ซึ4งพฒันาและใช้สําหรับ
ลกูค้าบรรษัทธุรกิจหรือลกูค้าขนาดใหญ่ เครื4องมือจดัระดบัความเสี4ยง SMEs Rating Model สําหรับลกูค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เครื4องมือจดัระดบัความเสี4ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model สําหรับลกูค้ากลุม่ Life 
& Non-Life เครื4องมือจดัระดบัความเสี4ยงสนิเชื4อกลุม่พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance 
(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สาํหรับลกูค้าขนาดเลก็ ธนาคารได้พฒันาเครื4องมือใหมที่4ชว่ยใน
การอนมุตัิสินเชื4อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลกูค้าราย
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ยอ่ยทั Vงสนิเชื4อไมม่ีหลกัประกนัและสนิเชื4อมีหลกัประกนัตลอดจนสินเชื4อเช่าซื Vอ ซึ4งในปัจจุบนั ธนาคารมีระบบงานเพื4อใช้ใน
การจดัระดบัความเสี4ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั Vงนี V 
ธนาคารยงัได้ทําการกําหนดระดบัคณุภาพของสินเชื4อใหม่ของลกูค้ารายย่อย (Acquisition Quality Trigger: AQT) เพื4อทํา
การเฝ้าติดตามคณุภาพของสนิเชื4อรายยอ่ยให้มีประสทิธิภาพมากขึ Vน 
 
 ความเสี4ยงจากสินเชื4อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสี4ยงที4สําคัญที4กระทบต่อ
ความสามารถในการทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดงันั Vน ธนาคารจึงให้ความสําคญักับการ
ติดตามและจดัการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั และมีการตั Vงสํารองค่าเผื4อหนี Vสงสยัจะสญูอย่างเพียงพอ  นอกจากนี V 
ธนาคารมีการติดตามดแูลและบริหารจดัการลกูค้าที4มีปัญหาในเชิงรุกเพื4อเป็นมาตรการป้องกนัไม่ให้สินเชื4อด้อยคณุภาพลง 
สาํหรับการบริหารความเสี4ยงด้านเครดิตระดบั Portfolio นั Vน ธนาคารตระหนกัถึงความเสี4ยงจากการกระจกุตวัของสนิเชื4อ 
 โดยมีการกําหนดเพดานความเสี4ยง (Risk Limits) ในระดบัที4เหมาะสม เช่น เพดานความเสี4ยงของแต่ละ่ประเทศ เพดาน
ความเสี4ยงในการให้เงินกู้ ยืมต่อกลุ่มลกูค้า เพดานความเสี4ยงตามประเภทธุรกิจที4มี RAG (Red, Amber & Green) 
Indicators เพื4อช่วยในการกําหนดเพดานความเสี4ยงและควบคมุการกระจุกตวัของสินเชื4อ ตลอดจนเพื4อช่วยให้มีแนวทางที4
ชดัเจนในการปลอ่ยสนิเชื4อ กลา่วคือ “Red - ไมค่วรขยายสนิเชื4อ” “Amber – ระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเชื4อ” และ “Green – 
ขยายสินเชื4อ” นอกจากนี V ธนาคารได้มีการจดัทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพื4อประเมินผลกระทบที4ธนาคารจะได้รับหากเกิด
เหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกตํ4า ในกรณีที4เป็นไปได้และกรณีรุนแรง   
 
 ทกุๆปี ธนาคารจะกําหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดบัความเสี4ยงของพอร์ตโฟลิโอที4ยอมรับได้ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจที4มีการคาดการณ์วา่จะเป็นในปีนั Vนๆ เพื4อเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจดําเนินไปภายใต้ระดบัความเสี4ยงที4
ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้ โดยได้มีการติดตามควบคุมเป็นประจําทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, BRC และ
คณะกรรมการธนาคาร 
 
ความเสี�ยงด้านตลาด  
 
ความเสี4ยงด้านตลาดหมายถึงความเปลี4ยนแปลงหรือความผนัผวนในมลูคา่ของธุรกรรมหรือเงินลงทนุเพื4อค้า ดงันั Vน ความ
เสี4ยงด้านตลาดเกิดขึ Vนเมื4อธนาคารมีการทําธุรกรรมที4มีความเสี4ยงจากความผนัผวนของปัจจยัด้านตลาด อนัได้แก่ อตัรา
ดอกเบี Vย อตัราแลกเปลี4ยนเงินตราตา่งประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทนุและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ ซึ4งอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่รายได้และสถานะเงินกองทนุของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสี4ยงด้านตลาดเพื4อให้
มั4นใจวา่กฎระเบียบและวิธีปฏิบตัิเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหนว่ยงานที4
ควบคมุดแูลความเสี4ยงด้านตลาด ที4เป็นอิสระจากหนว่ยงานที4ก่อให้เกิดความเสี4ยง อีกทั Vงธนาคารยงัมกีารประเมินและ
กําหนดเงินทนุสาํรองเพื4อรองรับความเสี4ยงด้านตลาด ซึ4งเป็นไปตามเกณฑ์ที4ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  
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ความเสี�ยงด้านตลาดประกอบด้วย 
 
+.  ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี &ย 

ความเสี4ยงอตัราดอกเบี Vยของธุรกรรมในบญัชีเพื4อการค้าจะอยูใ่นการควบคมุดแูลของคณะกรรมการบริหารความ
เสี4ยง (RMC) ตามกรอบนโยบายที4คณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคาํนวณราคายตุิธรรมของธุรกรรมใน
บญัชีเพื4อการค้าทกุวนัเพื4อติดตามกําไรและขาดทนุเมื4อเทียบกบัราคาตลาด โดยหนว่ยงานควบคมุดแูลความเสี4ยงทําหน้าที4
จดัทํารายงานสถานะความเสี4ยงรายวนั มกีารกําหนด One Basis Point Shift (PV}~) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk 
(VaR) Limit และ Stop Loss Limit เพื4อควบคมุความเสี4ยงจากการเปลี4ยนแปลงอตัราดอกเบี Vยที4อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้
และเงินทนุของธนาคาร 

 
,.  ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ในการบริหารความเสี4ยงจากการเปลี4ยนแปลงของอตัราแลกเปลี4ยนและการรักษาระดบัความเสี4ยงตามที4นโยบาย
ของธนาคารกําหนดนั Vน ธนาคารพยายามจดัหาแหลง่เงินทนุที4เป็นสกลุเดียวกบัสกลุเงินในการให้สนิเชื4อ หรือใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ในการป้องกนัความเสี4ยงจากอตัราแลกเปลี4ยน นอกจากนี V ธนาคารยงัได้กําหนดเพดานความเสี4ยงที4เหมาะสม แยก
ตามประเภทผลติภณัฑ์และประเภทความเสี4ยงตา่งๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk 
(VaR) Limit, และ Stop Loss Limit และได้ทําการประเมินมลูคา่ Mark to Market ธุรกรรมเงินตราตา่งประเทศเป็นประจํา
ทกุวนั ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสมํ4าเสมอ 
 
-.  ความเสี�ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ 
 ธนาคารไมม่ีการทําธุรกรรมลงทนุในตราสารทนุเพื4อค้านอกเหนือจากการเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทในเครือ
ของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามญัที4ได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนี Vที4มีปัญหา และในบางกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที4พิจารณาแล้วว่าเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที4มีศกัยภาพและมีการบริหารจัดการที4ดี  สําหรับตราสาร
อนพุนัธ์ที4เกี4ยวข้องกบัสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสี4ยงด้านตลาดทั Vงหมด 
จึงไมม่ีความเสี4ยงด้านตลาดในบญัชีเพื4อค้าของตราสารทนุหรือสนิค้าโภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด 
 
4.  ความเสี�ยงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื�น 
 ธนาคารมีการการทําธุรกรรมเงินกู้ยืมที4มีอนพุนัธ์แฝง เพื4อเป็นทางเลอืกในการลงทนุให้กบัลกูค้า โดยหากเป็นตวั
แปรอ้างอิงอื4นๆที4ไมใ่ช่อตัราดอกเบี Vยและอตัราแลกเปลี4ยน  ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสี4ยงด้านตลาดทั Vงหมด จงึไมม่ี
ความเสี4ยงด้านตลาดในบญัชีเพื4อค้าสาํหรับตวัแปรอ้างอิงอื4นๆ 
 
ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 
 
 ความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสี4ยงที4ธนาคารไมส่ามารถชําระเงินตามภาระผกูพนัภายใต้ระยะเวลาที4
กําหนดได้ เป็นผลสบืเนื4องจากการที4ไมส่ามารถแปลงสนิทรัพย์ในรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรือจดัหาเงินทนุได้ไม่ทนัเวลา 
ซึ4งอาจสง่ผลกระทบถึงการดําเนินงานประจําวนั และมีคา่ความสญูเสยีที4ไมส่ามารถยอมรับได้ 
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 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี4ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพื4อให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถ
ตอบสนองภาระผกูพนัเงินสดในเวลาที4เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ทั Vงปัจจุบนัและอนาคต ด้วยเหตนีุ V การบริหารความ
เสี4ยงด้านสภาพคลอ่งคือการรักษาระดบัสินทรัพย์สภาพคลอ่งที4มีคณุภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทนุที4เหมาะสม 
รวมถึงมีเงินทนุตา่งๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื4องจากทิศทางของธนาคารที4ต้องการมีเครือขา่ยที4กว้างขึ Vนและการ
มุง่เน้นตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากที4มีหลากหลายประเภท ประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
กระแสรายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื4อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที4มีเสถียรภาพ ธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่อง
บางสว่นตลอดทั Vงปี เพื4อให้การดําเนินงานของธนาคารมีความมั4นคง สอดคล้องกนัทั Vงในเชิงกลยทุธ์ โครงสร้าง และวิธีปฏิบตัิ
ของธนาคารฯ 
 
 ปัจจยัความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่งที4สาํคญัของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหลง่เงินทนุและการใช้ไปของเงินทนุ
ของธนาคาร การปรับตวัของธนาคารพาณิชย์ เพื4อเพิ4มฐานเงินฝากที4มีต้นทนุตํ4าในสภาวะที4อตัราดอกเบี Vยอยู่ในระดบัตํ4า 
และเพื4อรองรับหลกัเกณฑ์การดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพื4อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคลอ่งที4มีความรุนแรง (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) ซึ4งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวนัและเงินฝากสะสมทรัพย์ที4ลูกค้าใช้เป็นบญัชีหลกั 
(Transactional Account) และหลกัเกณฑ์การดํารงแหลง่ที4มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable 
Funding Ratio: NSFR) ซึ4งเน้นการรับฝากเงิน การกู้ ยืมเงิน และสว่นของผู้ ถือหุ้น ให้สอดคล้องกบัการลงทุน การปลอ่ย
สินเชื4อ และการก่อภาระผกูพนั ในระยะ 1 ปีข้างหน้า นอกจากนี V การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศสาํคญัทั4วโลก อาจทําให้เกิดความผนัผวนของการเคลื4อนย้ายเงินทนุระหว่างประเทศเพิ4มขึ Vน 
สง่ผลให้ตลาดการเงินมีความผนัผวนและอาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งและต้นทนุในการจดัหาเงินทนุ 
 
 การควบคุมและบริหารความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง ธนาคารได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์และหนี Vสิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ4งจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครั Vง 
เพื4อหารือเกี4ยวกบัความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง และประมาณการแหลง่เงินทนุของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้ รับผิดชอบใน
การจดัการและการกํากบัดแูลสภาพคลอ่งโดยรวม และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความเสี4ยงด้าน
สภาพคลอ่ง ก่อนที4จะขอความเห็นชอบจากที4ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ALCO ยงัรับผิดชอบในการอนมุตัิเพดานความ
เสี4ยงและระดบัความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่งที4ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี4ยงด้านสินทรัพย์และหนี Vสิน (Asset 
and Liability Management: ALM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบและทํางานใกล้ชิดกบัหนว่ยงานบริหารเงิน ในการเฝ้า
ระวงัเกี4ยวกบัสภาวะตลาด ในขณะที4สายงานธุรกิจต่างๆของธนาคารรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจที4แข็งแกร่งกบัผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื4นๆ หน่วยงานบริหารเงินทําหน้าที4เป็นผู้บริหารเงินทนุโดยรวม ตามความ
จําเป็นหรือเมื4อมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุม เพื4อตอบสนองความต้องการในการ
ดําเนินงานประจําวนั โดยมีการวดัและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมํ4าเสมอ จากการครบกําหนดเวลาของสินทรัพย์ 
หนี Vสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนัธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเป็น
ประจํา สําหรับการบริหารความเสี4ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลกัษณะการ
บริหารแบบกระจายอํานาจ (Decentralise) ทั Vงนี V ธนาคารอาจพิจารณาและอนมุตัิวงเงินเพื4อสนบัสนนุสภาพคลอ่งแก่บริษัท
เหลา่นั Vนตามวงเงินที4ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 
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ความเสี4ยงด้านสภาพคล่องที4บริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี4ยงและระดบัความเสี4ยงด้านสภาพ

คลอ่งที4ยอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื4อแจ้งเตือนผู้บริหารถึงสภาวะและแรงกดดนัด้านสภาพคลอ่ง
ที4เกิดขึ Vน นโยบายการบริหารความเสี4ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั Vงสมมติฐานและเพดานความเสี4ยงจะมีการ
ทบทวนเป็นประจําทกุปีหรือเมื4อมีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัตามการเปลี4ยนแปลงของกฎระเบียบ ตลอดจนความ
ต้องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่งมีการตรวจสอบเป็นประจําทกุวนั เพื4อให้มีการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ภายในและกฎระเบียบทางการเกี4ยวกบัความเสี4ยงด้านสภาพคลอ่ง 

 
ธนาคารมีการจัดทําแผนฉกุเฉินด้านสภาพคล่องเพื4อแจ้งเตือนและให้มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง

วิกฤตสภาพคลอ่งและภายใต้สภาวะตลาดที4ไม่พึงประสงค์ แผนดงักลา่วประกอบด้วยสององค์ประกอบสําคญั คือ ระบบ
เตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้บริหารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis 
Management: FCM) โดย EWS ได้รับการออกแบบมาเพื4อแจ้งเตือนผู้บริหารของธนาคารในสถานการณ์ที4สภาพคลอ่งอาจ
มีความเสี4ยง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคลอ่งและการประเมินความต้องการเงินทนุและ
กลยุทธ์ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้วยชุดตัวชี Vวดั (ตรวจสอบกับเกณฑ์ที4กําหนดไว้
ลว่งหน้า)ที4นา่เชื4อถือ สามารถสง่สญัญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั4นคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤต
สภาพคลอ่งโดยรวมของธนาคารจะดาํเนินการทกุครึ4งปีโดยระบแุละวดัผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถ
ดําเนินการป้องกันล่วงหน้าได้ มีการจัดทําสถานการณ์จําลองสภาวะวิกฤต � แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank 
Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤติ (Combined Crisis: CC) 
สมมติฐานที4ใช้ ได้แก่ อตัราการไหลออกของเงินฝาก อตัราเบิกใช้เงินกู้  และสว่นลดมลูคา่ของสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง ซึ4งจดัทํา
เป็นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที4ผ่านมาได้ชี Vให้เห็นว่า
ธนาคารมีสภาพคลอ่งเพียงพอที4จะตอบสนองความต้องการสภาพคลอ่งภายใต้เงื4อนไขการทดสอบในภาวะวิกฤตตา่งๆ 

 
ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี &ยในบัญชีเพื�อการธนาคาร 
 
 ความเสี4ยงด้านอตัราดอกเบี Vยในบญัชีเพื4อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึง
ความเสี4ยงที4เกิดจากการที4สินทรัพย์ หนี Vสิน และรายการนอกงบดลุที4อยู่ในบญัชีเพื4อการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับ
ดอกเบี Vยหรือการครบกําหนดสญัญาไมต่รงกนั หรือเมื4ออตัราดอกเบี Vยอ้างอิงของสินทรัพย์และหนี Vสินมีการเปลี4ยนแปลงโดย
ไมส่อดคล้องกนั ซึ4งมีผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบี Vยสทุธิและ/หรือมลูคา่ของผู้ ถือหุ้น 
 
 ปัจจยัหลกัสําหรับความเสี4ยงด้านอตัราดอกเบี Vย ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อตัราเงินเฟ้อ และการดําเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแหง่ประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสาํคญัทั4วโลก ซึ4งอาจสง่ผลตอ่ทิศทางและระดบั
ของอตัราดอกเบี Vยโดยตรง หรือสง่ผลต่อการเคลื4อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายงัอตัราดอกเบี Vย 
นอกจากนั Vน การแข่งขนัเพื4อเพิ4มหรือรักษาสว่นแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชื4อ มีผลให้สว่น
ตา่งดอกเบี Vยแคบลงด้วย 
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 ธนาคารบริหารจดัการความผนัผวนของอตัราดอกเบี Vยผ่านนโยบายที4มีการกําหนดขึ Vนโดย ALCO ทั Vงนี V IRRBB ที4
ดําเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ซึ4งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ALCO เป็น
คณะกรรมการที4ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร โดยรายงานต่อ BRC และด้วยการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
บริหารความเสี4ยงด้านสนิทรัพย์และหนี Vสนิ (ALM) ภายใต้งานบริหารความเสี4ยง และหนว่ยงานบริหารเงินกองทนุและงบดลุ
ภายใต้งานการเงิน ทั Vงนี V ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดลุ การบริหารธุรกิจ และกลยทุธ์การป้องกนั
ความเสี4ยง เพื4อสร้างความมั4นใจว่า IRRBB อยู่ในระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ โดยมีบริหารเงินรับผิดชอบในการบริหาร
จดัการ IRRBB รายวนั และปิดฐานะในบญัชีเพื4อการธนาคาร (gapping) รวมทั Vงดําเนินการตามกลยทุธ์การป้องกนัความ
เสี4ยง 
 
 IRRBB วดัจากมลูค่าทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึ4งใช้วดัผลกระทบระยะยาว
ของการเคลื4อนไหวอย่างฉับพลนัของอตัราดอกเบี Vยที4ครอบคลมุสินทรัพย์และหนี Vสินทั Vงหมดของธนาคาร โดยกําหนดและ
ประเมินความเสี4ยงจากอตัราดอกเบี Vยเป็นค่าใช้จ่ายต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของรายได้และ
เงินทนุที4คาดว่าจะเกิดขึ Vนในอนาคต) เนื4องจากมลูค่าพอร์ตสินทรัพย์และหนี Vสินจะเพิ4มขึ Vนและลดลงตามการเปลี4ยนแปลง
ของอตัราดอกเบี Vย EVE จะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินของความเสี4ยงและผลกระทบตอ่เงินทนุโดยเน้นสถานะของบญัชี
เพื4อการธนาคารในปัจจุบนั ซึ4งจะคํานวณโดยใช้ Re-pricing Gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบที4เกิดจากการเคลื4อนไหวของ
อตัราดอกเบี Vยของสินทรัพย์และหนี Vสินในช่วงเวลาต่างๆกนั นอกจากนี V ธนาคารยงัประเมินผลกระทบจากความเสี4ยงอตัรา
ดอกเบี Vยที4ก่อให้เกิดการสญูเสยีรายได้จากการที4อตัราดอกเบี Vยมีการเปลี4ยนแปลงทั Vงในภาวะปกติและภาวะวิกฤตด้วย 
 
 การกําหนดเพดานความเสี4ยง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเสี4ยงที4เกิดขึ Vนจาก
ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี Vยสทุธิ (NII) ผลกระทบ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ดงักลา่วไปยงั ALCO, BRC และ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจําทกุเดือน 
 
 ธนาคารบริหารความเสี4ยงจากอตัราดอกเบี Vย โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนี Vสินให้สอดคล้องกบัแนวโน้ม
อตัราดอกเบี Vยที4คาดการณ์ โดยคํานึงถึงการเปลี4ยนแปลง NII กบั EVE ทั Vงนี V ผลของการทดสอบในภาวะวิกฤตจะใช้ในการ
กําหนดกลยทุธ์งบดุลที4เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื4อให้บรรลเุป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจที4ระดบัความ
เสี4ยงที4ยอมรับได้ 
 
ความเสี�ยงด้านปฏิบัตกิาร  
 
 ความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการ หมายถึงความเสี4ยงที4จะเกิดความเสียหายทั Vงทางตรงและทางอ้อมอนัเนื4องมาจาก
กระบวนการควบคมุที4ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี4ยวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บคุลากร ระบบงาน หรือเหตกุารณ์
ภายนอก อีกทั Vงยงัประกอบด้วยปัจจยัความเสี4ยงที4เกิดจากการขาดการกํากบัดแูลกิจการที4ดีหรือการขาดธรรมาภิบาลใน
องค์กร ปัจจยัเหลา่นี Vสามารถสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้ 
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 เพื4อให้การบริหารความเสี4ยงด้านปฏิบัติการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จัดให้มีนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตัิงาน เพื4อให้ธนาคารมีการบริหารจดัการความเสี4ยงที4เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความ
โปร่งใส และสอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล ทั Vงนี V คณะกรรมการบริหารความเสี4ยง (Risk Management Committee: 
RMC) มีอํานาจหน้าที4กําหนดและนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) 
ตามอํานาจที4ได้รับมอบหมาย เพื4ออนมุตัินโยบายและแนวทางปฏิบตัิงานในการบริหารความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการที4เป็นไป
ตามหลกัปฏิบตัิสากล  นอกจากนี V ธนาคารยงัได้แตง่ตั Vงคณะกรรมการบริหารความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk 
Committee: ORC) เพื4อหารือ พิจารณากลั4นกรอง ประเมิน และให้คําแนะนําในประเด็นต่างๆที4เกี4ยวข้องกบัความเสี4ยงด้าน
ปฏิบตัิการ รวมถึงเหตกุารณ์ทจุริตที4อาจเกิดขึ Vน โดยมีปัจจยัสําคญัที4ทําให้เกิดความเสี4ยง ได้แก่ ด้านบคุลากร กระบวนการ 
ระบบ และเหตกุารณ์ภายนอก 
 
 หลกัการในการปฏิบตัิงานความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริหาร
จดัการความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการร่วมกนักบัหนว่ยงานตา่งๆ ทั Vงในด้านธุรกิจ ด้านผลติภณัฑ์ การบริการ และระบบสนบัสนนุ
การปฏิบตัิงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหนว่ยงานตลอดจนพนกังานผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงการปฏิบตัิตามนโยบาย
การกํากบัดูแลทั Vงภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบงัคบัของทางการ ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ทั Vงนี V เพื4อให้
มั4นใจวา่หนว่ยงานตา่งๆได้มีการปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี4ยงภายในหน่วยงานของ
ตน โดยมีการแต่งตั Vงผู้ประสานงานด้านกํากบัการปฏิบตัิงานและบริหารความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการ (Risk and Control 
Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื4อติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการในหนว่ยงานนั Vนๆ 
 
 บริหารความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการจะทําหน้าที4พฒันาเครื4องมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ ระบ ุประเมิน 
ควบคมุ รายงานและติดตามความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบันโยบายความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคารและ
เป็นมาตรฐานสากล 
 
 ทั Vงนี V หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจดัการความเสี4ยง
ด้านปฏิบตัิการโดยใช้เครื4องมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี V 
 
+.  การประเมินความเสี�ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self-assessment) 
 ทกุหนว่ยงานจะต้องประเมินความเสี4ยงและควบคมุความเสี4ยงด้วยตนเองและรายงานผลตอ่งานบริหารความเสี4ยง 
รายงานเหลา่นี Vจะใช้เพื4อประเมินและวิเคราะห์ความเสี4ยงที4เกิดขึ Vนโดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแผนดําเนินการ
แก้ไขและติดตาม นอกจากนี V ธนาคารยงัมีการทบทวนในระดบัหนว่ยงาน เพื4อพิจารณาวา่โครงสร้างและกระบวนการทํางาน
ของหนว่ยงานเหลา่นั Vนมีความเหมาะสมหรือไม ่อนัจะเป็นการช่วยลดอปุสรรคในการปฏิบตัิงานรวมทั Vงแก้ไขปัญหาที4เกิดขึ Vน
ได้ทนัเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้าที4สาํหรับผู้ปฏิบตัิงานทั4วทั Vงองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ซึ4งรวมถึงการ
กําหนดขอบเขตหน้าที4ความรับผิดชอบและอํานาจในการอนมุตัิที4ชดัเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจ รวมทั Vงมีการ
ดแูลเรื4องความปลอดภยัของข้อมลู ซึ4งทําให้มีความมั4นใจได้วา่ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื4องและสอดคล้อง
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นที4ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
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,.  การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบตักิาร ( Loss Event Data Reports) 
 ธนาคารกําหนดให้ทกุหนว่ยงานมีหน้าที4รายงานข้อมลูความเสยีหายผา่นช่องทางที4ธนาคารกําหนด รายงานข้อมลู
ความเสียหายนี Vจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆพฒันากระบวนการประเมินและบริหารความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการของตน และ
ป้องกนัมิให้เกิดเหตกุารณ์ความเสยีหายเช่นเดียวกนันี Vขึ Vนอีกในอนาคต ข้อมลูการรายงานเหตกุารณ์ความเสียหายดงักลา่ว
จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื4อพฒันาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทนุของธนาคาร 
 
-.  ดัชนีชี &วัดความเสี�ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) 
 ธนาคารได้นํา KRIs มาใช้เป็นเครื4องมอืในการบริหารจดัการความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการให้เหมาะสมกบัองค์กร ทั Vงนี V 
สญัญาณเตือนลว่งหน้าที4หน่วยงานได้รับซึ4งเป็นผลจากการจดัทํา KRIs จะทําให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี4ยงที4อาจเกิดขึ Vนได้อย่างต่อเนื4อง ทั Vงนี V เพื4อป้องกันและหลีกเลี4ยงความ
สญูเสยีหรือความเสยีหายของหนว่ยงานที4อาจเกิดขึ Vนจากความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
4.  การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 
 ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมถือเป็นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึ4งการออกแบบ
วิธีการควบคุมที4ไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตุที4อาจทําให้ความเสี4ยงที4คงอยู่เกินความเสี4ยงที4
กําหนดของธนาคาร ในการบริหารจดัการข้อบกพร่องเหล่านี V ธนาคารได้พฒันาแนวทางปฏิบตัิงานบริหารจดัการประเด็น
ข้อบกพร่องในการควบคุมขึ Vนเพื4อเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยแนวทางปฏิบตัิงานจดัทําขึ Vนเพื4อให้
ธนาคารแนใ่จวา่ประเด็นข้อบกพร่องตา่งๆได้มีการระบแุละจําแนกอยา่งตอ่เนื4อง รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้แน่ใจว่าประเด็น
ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือได้มีการรายงานตอ่ผู้บริหารของธนาคารเพื4อทราบอยา่งเหมาะสม 
 
5.  กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 
ธนาคารให้ความสําคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงได้กําหนดกระบวนการ
พิจารณาอนมุตัิผลติภณัฑ์ใหมที่4เข้มงวดโดยให้ระบแุละประเมนิความเสี4ยงที4ครอบคลมุความเสี4ยงด้านตา่งๆ ที4เกี4ยวข้อง เช่น 
ความเสี4ยงด้านเครดิต ความเสี4ยงด้านตลาด ความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการ เป็นต้น รวมถึงกําหนดให้มีการพิจารณาผลิตภณัฑ์
ใหม่อย่างครอบคลมุทกุด้านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจที4เกี4ยวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภณัฑ์
ออกสูต่ลาด 
 
6.  กระบวนการรับเรื�องร้องเรียน (Complaint Management Process)  
 ธนาคารตระหนกัถึงความเสี4ยงด้านชื4อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลกูค้า จึงกําหนดให้มี
หน่วยงานและวิธีปฏิบตัิในการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยจัดตั Vงหน่วยงานเพื4อเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที4มีถึง
ธนาคาร ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยทํางาน
ร่วมกบัศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์  (CIMB Thai Care Centre) และหน่วยงานอื4นๆ เพื4อรับและดําเนินการเกี4ยวกบัเรื4อง
ร้องเรียนต่างๆ ของลกูค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น การร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook) ตลอดจน
สาขาต่างๆของธนาคาร โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า เป็นหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจดัการเรื4อง
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ร้องเรียนของลูกค้า เพื4อให้มั4นใจว่าเรื4องร้องเรียนต่างๆได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานผู้ เชี4ยวชาญเฉพาะเรื4องอย่างมี
ประสทิธิผล เป็นธรรม และทนัเหตกุารณ์ 
 
 นอกจากนี V หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้ายงัรับผิดชอบในการรวบรวมเรื4องร้องเรียนทั Vงหมดและแนว
ทางแก้ไขนําเสนอตอ่ที4ประชมุคณะทํางานร่วมพิจารณาพฒันาคณุภาพประสบการณ์ลกูค้าเพื4อให้รับทราบและพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข เพื4อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าและพฒันาประสบการณ์การใช้บริการจากธนาคาร รวมถึงเพื4อหาแนวทาง
ป้องกนัปัญหาไมใ่ห้เกิดขึ Vนอีก ทั Vงนี V หนว่ยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้าจะสรุปแนวโน้มเรื4องร้องเรียนและผลการแก้ไข
นําเสนอตอ่คณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุเดือน 
 
7.  แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง (Business Continuity Plan) 
 ธนาคารกําหนดให้มีการพฒันาและบริหารจัดการความต่อเนื4องทางธุรกิจ โดยทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร 
รวมถึงบริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและจัดทําแผนความต่อเนื4องทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ 
ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขั Vนตอนที4ระบไุว้ในแผนความต่อเนื4องทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ ~ ครั Vง เพื4อให้แน่ใจ
ว่าเมื4อเกิดเหตกุารณ์วิกฤตใดๆกระทั4งส่งผลชะงกังนัต่อธุรกรรมงานที4สําคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ ธุรกรรมที4
สาํคญันั Vนกลบัคืนมาและให้บริการอยา่งตอ่เนื4องภายในเวลาที4ได้กําหนดไว้ ทั Vงนี V เพื4อเป็นการรักษาชื4อเสยีงและความเชื4อมั4น
ของลกูค้าตอ่ธนาคารและบริษัทในเครือ 
 
8.  การตรวจสอบภายในและการกาํกับการปฏิบัติงาน 
 ธนาคารมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในและหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงานเป็นหนว่ยงานอิสระที4ช่วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการทําหน้าที4ตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทําหน้าที4ตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามหลกัการบริหารความเสี4ยงและการควบคมุภายในที4ดี สว่นหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงาน
ทําหน้าที4ติดตามควบคมุการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆที4เกี4ยวข้อง
กบัธุรกิจของธนาคาร 
 
ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ  
 ธนาคารมีเงินลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศที4มาจากการควบรวมกิจการ ซึ4งเป็นจํานวนที4ไมม่ีนยัสาํคญั อีกทั Vง
ธนาคารไมม่ีนโยบายลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศเพิ4มขึ Vนแตอ่ยา่งใด 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1  ทรัพย์สินถาวรหลกัที�บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
(1) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
 

 ณ วันที4 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีที4ดินจํานวน 2,086 ล้านบาท อาคารจํานวน 2,965 ล้านบาท  
อปุกรณ์จํานวน 2,605 ล้านบาท และสนิทรัพย์ระหวา่งทําจํานวน 8 ล้านบาท เมื4อหกัค่าเสื4อมราคาสะสมและค่าเผื4อด้อย
คา่จํานวน 4,128 ล้านบาท กลุม่ธนาคารมีที4ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิตามบญัชีจํานวน 3,536 ล้านบาท  ที4ดิน อาคาร
และห้องชดุดงักลา่วใช้เป็นที4ทําการของสาํนกังานใหญ่ ศนูย์ธุรกิจ สาขา สาขายอ่ย และที4ทําการของบริษัทยอ่ย 

  
(1) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 

    ณ วนัที4 ST ธนัวาคม UVWT และ UVWX กลุม่ธนาคารได้ทําสญัญาเช่าที4ดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสญัญาเช่ามี
อายุตั [งแต่ W เดือนขึ [นไป ทั [งนี [กลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที4ระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี [ 
  

จ่ายภายใน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
ไมเ่กิน 3 ปี 261 326 197 231 
3 – 5 ปี 25 10 4 5 

5 - 10 ปี 3 4 3 4 

   รวม 289 340 204 240 

 
 
(2) ภาระผูกพันอื�น 

 

ณ วนัที4 ST ธันวาคม พ.ศ. UVWT และ พ.ศ. UVWX กลุ่มธนาคารมีภาระผูกพนั เนื4องจากกลุ่มธนาคารได้เข้าทําสญัญา
ติดตั [งและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที4ทางกลุ่มธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญา
ดงักลา่วโดยสามารถสรุปตามสกลุเงินได้ดงัตอ่ไปนี [ 
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 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

สกุลเงนิ ล้านบาท ล้านบาท 

 
บาท 146 120 
ริงกิตมาเลเซีย 128 22 
เหรียญสหรัฐ 153 2 

เหรียญสงิคโปร์ - 11 

   รวม 427 155 

 
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและนโยบายการบริหารงาน 

 
 บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทที4ธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษัท  
เพื4อให้ได้มาซึ4งประโยชน์จากการดําเนินการตา่งๆ ของบริษัทนั [น  โดยธนาคารลงทนุในบริษัทดงักลา่วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
VX ของทนุที4ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทนั [น 
 

บริษัทร่วม  หมายถึง บริษัทที4ธนาคารมีอํานาจในการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเกี4ยวกบันโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน  โดยธนาคารลงทนุในบริษัทดงักลา่วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทนุที4ออกและเรียกชําระแล้วของ
บริษัทนั [น 

 
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง บริษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงินและ/หรือธุรกิจสนับสนุนตามที4
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการ  โดยได้รับอนุญาตจัดตั [งกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
  

ธนาคารยดึหลกันโยบายเกี4ยวกบัการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ 
ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย กลา่วคือ ธนาคารจะไม่ลงทนุในบริษัทใดเกินร้อยละ 10 ของหุ้นที4จําหน่ายได้
แล้วทั [งหมดของบริษัทนั [น ยกเว้นได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยในกรณีดงัตอ่ไปนี [ 
 

1. การลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ4งธนาคารมีอํานาจในการควบคมุกิจการและได้รับอนุญาต
จดัตั [งกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ4งแบ่งเป็นบริษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที4
ประกอบธุรกิจสนบัสนนุ โดยจะเป็นบริษัทซึ4งจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการให้บริการกับธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นหลกั 
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ทั [งนี [ ธนาคารได้รับอนุญาตจดัตั [งกลุม่ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื4อวนัที4 10 มีนาคม 
2552  โดย ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้วยบริษัทดงัตอ่ไปนี [ 
 

1.1 บริษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงิน  ได้แก่  
(1)    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
(2) บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 
(3)    บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั   

1.2 บริษัทที4ประกอบธุรกิจสนบัสนนุ ได้แก่ 
(1)  บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั   

 
2. การลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินเกินร้อย

ละ 10 ของหุ้นที4จําหนา่ยได้แล้วทั [งหมดของบริษัทนั [นได้เฉพาะในบริษัทดงัตอ่ไปนี [ 
2.1 บริษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงินที4ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ ทั [งนี [ เฉพาะในกรณีที4ได้รับ

อนญุาตให้ถือหุ้นอยูก่่อนแล้ว  
2.2 บริษัทที4ประกอบธุรกิจสนบัสนนุเพื4อประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบนัการเงิน

โดยรวม  เช่น บริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ บริษัทเนชั4นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์  บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทติ [งแอนอิน
ฟอร์เมชั4น เซอร์วิส  เป็นต้น    

2.3 บริษัทที4ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี [ การชําระหนี [ การบงัคบัชําระหนี [ หรือการประกนัการให้
สนิเชื4อ ที4ได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.4 บริษัทซึ4งเดิมได้รับอนญุาตจาก ธปท.ไว้แล้วและอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 
2.5 บริษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุที4ธนาคารไม่มีอํานาจควบคมุกิจการ หรือบริษัท

ที4ประกอบธุรกิจอื4น ทั [งนี [เฉพาะในกรณีที4เป็นการลงทนุผา่นบริษัทที4ประกอบธุรกิจทางการเงินที4มีหนว่ยงานกํากบัดแูลเป็น
การเฉพาะ (regulated entity) ที4ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนญุาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที4หน่วยงานกํากบัดแูล
ดงักลา่วอนญุาตให้สามารถลงทนุได้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที4 9: ธนัวาคม ;<=:  ธนาคารไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายอื4นใดที4อาจมีผลกระทบในทางลบตอ่สนิทรัพย์

ของธนาคาร  ด้วยเหตคุา่เรียกร้องมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ < ของสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิของธนาคาร 
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6.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 
 
6.1    ข้อมูลทั�วไป 

ชื4อบริษัท : ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที4 บมจ. 480) 
ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 
ที4ตั Mงสาํนกังานใหญ่ : อาคารหลงัสวน เลขที4 QQ ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 
โทรศพัท์ : 0-2638-8000 และ 0-2626-7000 
โทรสาร : 0-2633-9026 
ศนูย์บริการลกูค้า  
Care Center 

: โทรศพัท์ 0-2626-7777  
อีเมล์ cimbthai.carecenter@cimbthai.com 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์ 02-626-7738 
อีเมล์ ir@cimbthai.com 

งานเลขานกุารบริษัท : โทรศพัท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274 
อีเมล์ cs@cimbthai.com 

เว็บไซต์ : http://www.cimbthai.com 
  

 บุคคล/แหล่งอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ที4อยู ่ : เลขที4 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
โทรสาร : 0-2009-9991 
SET Contact Center : 0-2009-9999 
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd 
อีเมล์ : SETContactCenter@set.or.th 
   

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
ที4อยู ่ : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี Mทาวเวอร์ ชั Mน 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2344-1000 และ 0-2286-9999 
โทรสาร : 0-2286-5050 
โดย : - นายบญุเลศิ  กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที4 deef 

- นางสาวสนิสริิ  ทงัสมบตัิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที4 7352   
- นายไพบลู  ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที4 4298 
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นิติบุคคลที�ธนาคารถอืหุ้นตั 4งแต่ร้อยละ 10 ขึ 4นไปของจาํนวนหุ้นทั 4งหมดที�ออกจาํหน่าย (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561) 

 บริษัท / สถานที�ตั 4ง ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น
ทั 4งหมดที�

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 
ที�ถอื 

ร้อยละ 

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 
43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ชั Mน 25, 32 ถ. สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ 0-2673-9111, 0-2684-6500 

ลสีซิ4ง หุ้นสามญั 550,000,000 549,999,994  99.99 

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซา่ ชั Mน 21  ถ. 
พญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 โทรศพัท์ 0-2626-7070 

ติดตามทวงหนี M
และเรียกเก็บ
หนี M 

หุ้นสามญั 385,000 384,993  99.99 

3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 
43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ชั Mน 34 ถ. สาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ 0-2675-6300  

ลสีซิ4ง หุ้นสามญั 60,000,000 59,999,998 99.99 

4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จํากดั (ล้มละลาย) 
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท์ 0-2398-0027   

ผลติภณัฑ์
พลาสติก 

หุ้นสามญั 83,332 31,410 37.69 

5. บริษัท เอ็มโฮมเอสพีว3ี จํากดั (ชําระบญัชี) 
1006/420 อาคารชดุมาสเตอร์ววิเอ็กเซ็กควิทีฟเพลส 
ชั Mน 1 ถ. เจริญนคร แขวงบางลาํพ ูเขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ  10600 

บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามญั 10,000  1,282  12.82 

6. บริษัท ตวนันาโฮเต็ล จํากดั 
80 ถ. สรุวงศ์ แขวงสี4พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ 0-2236-0361  

โรงแรม หุ้นสามญั 33,909 3,390 10.00 

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

ผลติอาหารกึ4ง
สาํเร็จรูป 

หุ้นสามญั 10,000,000 1,000,000 10.00 

8. บริษัท สามชยั จํากดั (มหาชน) 
522 รัชดาคอมเพลก็ซ์ ถ  . รัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

จําหนา่ย
เครื4องใช้ไฟฟ้า 

หุ้นสามญั 40,000,000 4,000,000 10.00 

9. บริษัท พี.ซี. พฒันาทรัพย์ จํากดั (เลกิกิจการ) 
1600 ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่มกักะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 

การพาณิชย์ หุ้นสามญั 10,000 9,993 99.93 
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 บริษัท / สถานที�ตั 4ง ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น
ทั 4งหมดที�

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 
ที�ถอื 

ร้อยละ 

10. บริษัท จดัหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเม้นท์  เซอร์วิส
เซส จํากดั (ล้มละลาย)   
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2689-2626    

ให้เชา่
สาํนกังาน
อปุกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ 

หุ้นสามญั 2,000 340 17.00 

11. บริษัท โกลเบิลลสิซิ4ง จํากดั (พิทกัษ์ทรัพย์) 
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั Mน 8 ถ. เพลนิจิต 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2652-0730 

ลสีซิ4ง หุ้นสามญั 2,000,000 200,000 10.00 

12. บริษัท ที.พี.เอฟ. ลสิซิ4ง จํากดั (ล้มละลาย)  
82  อาคารแสงทองธานี ชั Mน25 ถ. สาทรเหนือ 
แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ลสีซิ4ง หุ้นสามญั 6,000,000 600,000 10.00 

13. บริษัท ยทีูเอ็มแอดไวเซอรรีแอนด์แคปปิตอลแมเน็จ
เม็นท์ จํากดั (บริษัทร้าง) 
44 ถ. หลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

ที4ปรึกษา หุ้นสามญั 100,000 10,000 10.00 

14. บริษัท เอส.พี.แอล  . ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั (บริษัทร้าง) 
149 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ ถ. นนทรี แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

อสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 500,000   499,999  99.99 

15. บริษัท ไทย–อลัตราออโตพาร์ท จํากดั (ล้มละลาย) 
59 หมู ่4 ถ .ทางหลวง ต. นิคมพฒันา อ. บ้านคา่ย 
จ. ระยอง 

จําหนา่ย 
อะไหลร่ถ 

หุ้นสามญั 6,500,000 650,000 10.00 

16. บริษัท แอ็ดวานซ์ แมนแูฟคเจอริ4ง ลสิซิ4ง จํากดั 
(ล้มละลาย) 
246 อาคารไทม์สแควร์ ชั Mน 11 ถ .สขุมุวิท 12-14 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 

ลสีซิ4ง หุ้นสามญั 20,000,000 2,000,000 10.00 

17. บริษัท ทนุรวมการ โครงการบตัรขวญันคร จํากดั 
(ล้มละลาย) 
133/2 สขุมุวิท 21 ถ. สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 

การเงิน หุ้นสามญั 240,000 40,000 16.67 

18. บริษัท โมเดอร์น แอพไพรซลั จํากดั (บริษัทร้าง) 
3726/162-163 ชั Mน 3 ถ. พระรามที4 3 แขวงบางโคล ่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

ผู้ประเมินราคา
อสงัหาริมทรัพย์ 

หุ้นสามญั 20,000 2,000 10.00 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื�น 
 

6.2.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยปี  25=> และแนวโน้มปี  2562 
 
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561 

นบัเป็นอีกหนึ4งปีที4นกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ยาก ไม่ใช่เพียงว่าเรามีปัจจัย
เสี4ยงทั Mงจากภายในและภายนอกมากขึ Mน แต่เพราะเรากําลงัขาดเครื4องยนต์หลกัในการขบัเคลื4อนเศรษฐกิจ ซึ4งเปรียบ
เหมือนพระเอกที4เราพอจะคาดหวงัให้เศรษฐกิจไทยเร่งแรง เพราะเมื4อพิจารณาแรงสง่ของเครื4องยนต์แต่ละตวั คือ C I G 
และ X-M เราจะพบปัจจยัเสี4ยงที4กดดนัการเติบโตของแตล่ะด้าน  

เริ�มจากเครื�องยนต์แรกคือ การบริโภคภาคเอกชน C ที4เติบโตได้โดดเดน่ในปี 2561 โดยที4ผ่านมาเติบโตราว
ร้อยละ 5 และเรามักไม่พบว่าการบริโภคภาคเอกชนเติบโตเร็วกว่า GDP โดยรวม แม้จะพอหวังได้บ้าง แต่เมื4อดู
องค์ประกอบของการบริโภคด้านใน กลบัเห็นว่าน่าจะเกิดจากปัจจยัชั4วคราว นั4นคือการซื Mอรถยนต์ ซึ4งสดัสว่นการบริโภค
รถยนต์อยูที่4ราวร้อยละ 5 และเติบโตเกือบร้อยละ 20 จากปีก่อน อาจเป็นเพราะถึงรอบการเปลี4ยนรถหลงัสิ Mนสดุนโยบายรถ
คนัแรกเมื4อราว 5 ปีก่อน หรือเพราะกําลงัซื Mอของคนระดบักลาง-บนยงัด ีแตต้่องเข้าใจวา่เราไมไ่ด้เปลี4ยนรถกนัทกุปี สดุท้าย
การเติบโตของยอดการขายรถก็จะลดลง คาดวา่จะถึงจดุสงูสดุในไตรมาสแรกปี 2562 สว่นจะหวงัพึ4งการบริโภคตวัอื4นเพื4อ
ทดแทนยอดขายรถยนต์ที4จะเติบโตช้าลงก็ไม่ง่ายนัก เพราะที4ผ่านมา การบริโภคกลุ่มที4เกี4ยวข้องกับชีวิตคนไทย
ระดบักลาง-ลา่ง ล้วนขยายตวัน้อยหรือติดลบ เช่น อาหาร เครื4องดื4ม และ เสื Mอผ้า สว่นที4พอหวงัได้เป็นกลุม่ที4เกี4ยวข้องกบั
การท่องเที4ยว เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และการขนส่ง แต่ด้วยจํานวนนกัท่องเที4ยวที4แม้เราคาดว่าจะฟืMนตวัในช่วงต้นปี 
2562 แตก็่ไมน่า่จะเติบโตแรงเหมือนในช่วงครึ4งแรกของปีที4ผา่นมาก่อนเกิดเหตกุารณ์เรือลม่ที4ภเูก็ตจนนกัท่องเที4ยวจีนหด
หาย  

ส่วนเครื�องยนต์ที�สองคือ การลงทุนภาคเอกชน I นั Mนพอจะคาดหวงัได้บ้าง เพราะที4ผา่นมาเราเห็นสญัญาณ
การลงทนุที4ชดัเจนขึ Mนกวา่ในอดีต เช่น การนําเข้าสนิค้าทนุประเภทเครื4องจกัร ซึ4งอาจเพื4อทดแทนแรงงานที4ขาดแคลน หรือ
เพิ4มประสทิธิภาพการผลติ แตก่ารลงทนุภาครัฐมีความผนัผวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างภาครัฐที4ลา่ช้า และอาจกระทบ
ตอ่ความเชื4อมั4นภาคเอกชนได้ในปี 2562 หากโครงการสาํคญัต้องถกูเลื4อนออกไป 

ถัดมาคือการบริโภคภาครัฐ G ที4แม้จะเติบโตในระดบัตํ4าที4ราวร้อยละ 2 แต่เริ4มมีนโยบายเพิ4มสวสัดิการให้
ผู้สงูอายแุละคนจน ดงัจะเห็นได้วา่การโอนเงินจากรัฐสูป่ระชาชนมีการเติบโตสงู แต่การแจกเงินช่วยค่าใช้จ่ายเหลา่นี Mเป็น
เพียงการช่วยประคองกลุม่คนระดบัลา่งไม่ให้มีปัญหาเศรษฐกิจหนกัไปกว่าเดิม โดยเฉพาะช่วงหลายปีมานี Mที4รายได้ภาค
เกษตรหดตวั แม้คาดวา่จะพลกิเป็นบวกได้ในปี 2562 แตก่ารกระจายตวัของรายได้ในภาคเกษตรยงัไม่ทั4วถึง ขณะที4ราคา
สนิค้าเกษตรสว่นใหญ่ยงัคงลดลง ดงันั Mน มาตรการนี Mคงไมส่ามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ หากไม่สามารถเพิ4มความสามารถ
ของคนเหล่านี Mในการสร้างรายได้เองในระยะยาว เช่น ร่วมกับการฝึกอาชีพ หรือหาตลาดสําหรับสินค้าเกษตรเพื4อเพิ4ม
รายได้ ลดคา่ใช้จ่ายหรือตดัตวัแทนคนกลางออกด้วยการขายตรง  

สุดท้ายคือการส่งออกสุทธิ X-M ที4แม้จะเป็นพระเอกหรือแรงขบัเคลื4อนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ4งแรกของปีก่อน 
แตก็่กลบัมาออ่นแรงลงในช่วงไตรมาสที4สาม จากการสง่ออกที4หดตวัในเดือนกนัยายน และจากรายได้ภาคการท่องเที4ยวที4
ชะลอตวั มองไปในปี 2562 คาดว่าการสง่ออกยงัคงเติบโตได้ราวร้อยละ 3-4 จากเศรษฐกิจโลกที4ยงัคงเติบโตได้ต่อเนื4อง 
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แม้จะชะลอไปบ้างจากปัญหาสงครามการค้าและการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน แตเ่มื4อปัญหาตา่งๆ มีความชดัเจนมากขึ Mน
ก็นา่จะช่วยสนบัสนนุการค้าโลกได้ตอ่เนื4อง ปัจจยัเสี4ยงอีกด้าน คือ สต็อกสินค้าที4สงูในปีที4ผ่านมาก่อนสงครามการค้าอาจ
กดดนัการนําเข้าของประเทศคู่ค้าในปี 2562 ซึ4งจะมีผลให้การสง่ออกไทยเติบโตช้า ในสว่นของการท่องเที4ยวนั Mน คาดว่า
นกัท่องเที4ยวจีนจะกลบัมาขยายตวัได้ในช่วงต้นปี 2562 โดยเห็นว่าคนจีนยงัคงมีทศันคติที4ดีต่อประเทศไทย แต่ที4หายไป
เป็นเพราะอาจยงัมีความวิตกกงัวลด้านความปลอดภยั แตแ่ม้จะกลบัมาเติบโตได้ ก็คงไมเ่ร่งแรงเหมือนในอดีต  
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 

โดยสรุป เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตวัได้ร้อยละ 4.0 และคาดว่าจะชะลอลงไปที4ร้อยละ 3.7 ในปี 2562 ซึ4งแม้
จะลดลงไปบ้าง แตน่บัวา่ยงัสงูกวา่ในช่วงหลายปีที4ผา่นมา เพียงแตย่งัตํ4ากวา่ศกัยภาพการเติบโตในระยะยาวของประเทศ 
ในส่วนของค่าเงินบาทนั Mน เงินบาทจะกลบัมาแข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐฯได้เล็กน้อย ปัจจัยสําคญัคือการเกินดลุบญัชี
เดินสะพดัที4ยงัคงสงู และความเชื4อมั4นของนกัลงทนุที4นา่จะเพิ4มขึ Mนในตลาดเกิดใหมจ่ากความชดัเจนในการขึ Mนดอกเบี Mยของ
สหรัฐฯ ซึ4งคาดวา่จะขึ Mนน้อยกวา่ที4ตลาดคาดการณ์ไว้ อนัเป็นผลจากภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯที4ไม่น่าจะเร่งแรง ค่าเงินบาท
ปลายปี 2562 คาดวา่จะอยูที่4ระดบั 32.00 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกบัปี 2561 ซึ4งอยู่ที4ระดบั 32.34 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯในช่วงปลายปี  

ในสว่นของอตัราดอกเบี Mยนั Mน คาดวา่มีโอกาสสงูที4คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. จะขึ Mนดอกเบี Mยอีก 1  
ครั Mง ซึ4งจะทําให้อตัราดอกเบี Mยนโยบายอยูที่4ระดบัร้อยละ 2.00 ปลายปี 2562 สว่นคําถามวา่จะเริ4มขึ Mนเมื4อไรไมไ่ด้สาํคญันกั 
เพราะขึ Mนอยูก่บัวา่เสยีงสว่นใหญ่ของ กนง. กงัวลเรื4องอะไร จะกงัวลเรื4องการเตบิโตที4ยงัเชื4องช้าและมีความเสี4ยง หรือ กนง. 
จะกงัวลเรื4องเสถียรภาพตลาดเงินที4มีความเสี4ยงจากภาวะอตัราดอกเบี Mยตํ4ามานาน ทําให้นกัลงทนุเข้าถือสินทรัพย์เสี4ยง
มากเกินไปและประเมินความเสี4ยงตํ4ากวา่ที4ควร อีกทั Mงทาง กนง. อาจเตรียมสะสมขีดความสามารถในการดําเนินนโยบาย 
หรือ policy space ด้วยการขึ Mนดอกเบี Mยสะสมไว้ใช้ลดเพื4อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื4อถึงคราวจําเป็น เพื4อเป็นการสง่สญัญาณ
ดอกเบี Mยขาขึ Mนให้ชดั ซึ4งทั Mงสองกรณีล้วนเป็นการขึ Mนดอกเบี Mย แต่การขึ Mนดอกเบี Mยในรอบนี Mไม่ว่าจะขึ Mนช้าหรือเร็วก็ไม่น่าจะ
กระทบการฟืMนตวัทางเศรษฐกิจของไทย เพราะเป็นการขึ Mนแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมร่วดเร็วเหมือนในอดีต 
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น   
 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 
 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม  2561 ทนุจดทะเบียนและทนุที4ออกและชําระแล้วของธนาคารเป็นดงันี E 

 
ทนุจดทะเบียน : 17,411,130,874.00 บาท (หนึ4งหมื4นเจ็ดพนัสี4ร้อยสบิเอ็ดล้านหนึ4งแสนสาม

หมื4นแปดร้อยเจ็ดสบิสี4บาท) แบง่ออกเป็น  
-   หุ้นสามญั 34,822,261,748  หุ้น (สามหมื4นสี4พนัแปดร้อยยี4สิบสองล้าน

สองแสนหกหมื4นหนึ4งพนัเจ็ดร้อยสี4สิบแปดหุ้น) มูลค่าที4ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท (ห้าสบิสตางค์) 

-   หุ้นบริุมสทิธิ    -ไมม่ี -  
ทนุที4ออกและชําระแล้ว : 17,411,130,874.00 บาท (หนึ4งหมื4นเจ็ดพันสี4ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ4งแสนสาม

หมื4นแปดร้อยเจ็ดสิบสี4บาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น 
(สามหมื4นสี4พนัแปดร้อยยี4สบิสองล้านสองแสนหกหมื4นหนึ4งพนัเจ็ดร้อยสี4สบิแปด
หุ้น) มลูคา่ที4ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
หุ้นบริุมสทิธิ   -ไมม่ี- 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 
 

(1)  รายชื4อผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ก.  กลุม่ผู้ ถือหุ้นที4ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที4 26 ตลุาคม 2561 ได้แก่ 

ลาํดับ รายชื�อผู้ถอืหุ้น  จาํนวนหุ้นที�ถอื  ร้อยละ (%) 

1  CIMB Bank Berhad   33,021,971,285   94.83  

2  Bank Julius Baer & Co., Ltd., Singapore  760,756,147   2.18  

3  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั   143,490,491   0.41  

4  นายพิสฐิ พฤกษ์ไพบลูย์   43,026,382   0.12  

5  กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index   36,483,008   0.10  

6  นายประวิตร พนัธ์สายเชื Eอ   13,997,591   0.04  

7  นายสมชาต ินําศรีเจริญสขุ   13,684,881   0.04  

8  นายประชา ชยัสวุรรณ   12,162,933   0.03  
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9  นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ   11,761,750   0.03  

10  East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series  7,604,900   0.02  

  ผู้ ถือหุ้นรายอื4น 
 

 757,322,380   2.17 
   รวมจาํนวนผู้ถอืหุ้น 8,093 ราย  34,822,261,748   100.00  

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย      จํานวน  8,025    ราย 1,011,232,732 2.90 

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว  จํานวน     68    ราย  33,811,029,016 97.10 

  รวมจาํนวนหุ้นทั 0งสิ 0น      34,822,261,748 100.00 

 
ข. กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที4มีอํานาจควบคมุการวางแผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร

อยา่งมีนยัสาํคญั  
กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที4มีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

อยา่งมีนยัสาํคญั ได้แก่ CIMB Bank Berhard ซึ4งได้เข้าถือหุ้นธนาคารทั Eงหมดจํานวน  33,021,971,285 ล้านหุ้น คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 94.83  ของหุ้นที4ออกและจําหนา่ยได้แล้วทั Eงหมดของธนาคาร 

 
(2)   การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื4น (Holding Company)   

- ไมม่ี - 
 

(3)  ข้อตกลงระหวา่งกนัในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื4องการออกหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 
- ไมม่ี - 

 
7.3   การออกหลกัทรัพย์อื�น  
 
การออกตราสารหนี 0ของธนาคาร (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561) 
 

ประเภท 
หลักทรัพย์ 

อัตราดอกเบี 0ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2561 
)บาท(  

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู้ 

1. ตราสารด้อย
สทิธิเพื4อนบัเป็น
เงินกองทนุ
ประเภทที4 2/1 

อตัราดอกเบี Eย
ร้อยละ 5.60 

ตอ่ปี 

5 กรกฎาคม 
2567 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
ในแตล่ะชดุของตราสารด้อย
สทิธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิธิใน
การซื Eอ ผู้ออกตราสารด้อย

3,371,180,000 
(400,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อนัดบั
ความ
นา่เชื4อถือ
ของหุ้นกู้  

ไมม่ี 
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ประเภท 
หลักทรัพย์ 

อัตราดอกเบี 0ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2561 
)บาท(  

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู้ 

สทิธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลกิได้เต็มจํานวนแตไ่ม่
รวมจํานวนเงินต้นในวนัใช้
สทิธิ โดยต้องได้รับการ
อนมุตัิจากธนาคารแหง่
ประเทศไทย และ เสนอให้
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
พิจารณาก่อนวนัเรียกใช้
สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบี Eยรอ
ตดับญัชี ดอกเบี Eยค้างจา่ย 
แตไ่มร่วมดอกเบี Eยค้างรับ) 
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 
ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ
ชดุอื4นๆ โดย k. แผนการไถ่
ถอนหรือการทดแทนจะต้อง
รวมตราสารทางการเงินอื4นๆ
ที4เทียบเทา่หรือสงูกวา่ตรา
สารด้อยสทิธิที4จะถกูไถ่ถอน
ทั Eงทนัทีหรือก่อนหน้า และ 
l. การออกตราสารทาง
การเงินอื4นๆทดแทนจะไม่
สง่ผลตอ่ความสามารถใน
การดาํเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร 

AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

2. ตราสารด้อย
สทิธิเพื4อนบัเป็น
เงินกองทนุ
ประเภทที4 2/1 

อตัราดอกเบี Eย
ร้อยละ 5.35 

ตอ่ปี 

11 
กรกฎาคม 

2569 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
ในแตล่ะชดุของตราสารด้อย
สทิธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิธิใน
การซื Eอ ผู้ออกตราสารด้อย

(570,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อนัดบั
ความ
นา่เชื4อถือ
ของหุ้นกู้   

ไมม่ี 
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ประเภท 
หลักทรัพย์ 

อัตราดอกเบี 0ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2561 
)บาท(  

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู้ 

สทิธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลกิได้เต็มจํานวนแตไ่ม่
รวมจํานวนเงินต้นในวนัใช้
สทิธิ โดยต้องได้รับการ
อนมุตัิจากธนาคารแหง่
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
พิจารณาก่อนวนัเรียกใช้
สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบี Eยรอ
ตดับญัชี ดอกเบี Eยค้างจา่ย 
แตไ่มร่วมดอกเบี Eยค้างรับ) 
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 
ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ
ชดุอื4นๆ โดย k. แผนการไถ่
ถอนหรือการทดแทนจะต้อง
รวมตราสารทางการเงินอื4นๆ
ที4เทียบเทา่หรือสงูกวา่ตรา
สารด้อยสทิธิที4จะถกูไถ่ถอน
ทั Eงทนัทีหรือก่อนหน้า และ 
l. การออกตราสารทาง
การเงินอื4นๆทดแทนจะไม่
สง่ผลตอ่ความสามารถใน
การดาํเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร 

AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

3. ตราสารด้อย
สทิธิเพื4อนบัเป็น
เงินกองทนุ
ประเภทที4 2/1 

อตัราดอกเบี Eย
ร้อยละ 5.20 

ตอ่ปี 

29 มีนาคม 
2571 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 
ในแตล่ะชดุของตราสารด้อย
สทิธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิธิใน
การซื Eอ ผู้ออกตราสารด้อย

(390,000,000  
ริงกิตมาเลเซีย) 

อนัดบั
ความ
นา่เชื4อถือ
ของหุ้นกู้   

ไมม่ี 
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ประเภท 
หลักทรัพย์ 

อัตราดอกเบี 0ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2561 
)บาท(  

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู้ 

สทิธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลกิได้เต็มจํานวนแตไ่ม่
รวมจํานวนเงินต้นในวนัใช้
สทิธิ โดยต้องได้รับการ
อนมุตัิจากธนาคารแหง่
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
พิจารณาก่อนวนัเรียกใช้
สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบี Eยรอ
ตดับญัชี ดอกเบี Eยค้างจา่ย 
แตไ่มร่วมดอกเบี Eยค้างรับ) 
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 
ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ
ชดุอื4นๆ โดย k. แผนการไถ่
ถอนหรือการทดแทนจะต้อง
รวมตราสารทางการเงินอื4นๆ
ที4เทียบเทา่หรือสงูกวา่ตรา
สารด้อยสทิธิที4จะถกูไถ่ถอน
ทั Eงทนัทีหรือก่อนหน้า และ 
l. การออกตราสารทาง
การเงินอื4นๆทดแทนจะไม่
สง่ผลตอ่ความสามารถใน
การดาํเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร 

AA3 โดย 
RAM 
Rating 
Services 
Berhad 

 
หมายเหตุ /1  เป็นตราสารหนี Eด้อยสิทธิที4มีการป้องกนัความเสี4ยงของกระแสเงินสด 400 ล้านริงกิต  570 ล้านริงกิต และ 390 ล้านริงกิต 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคารและบริษัทย่อย 
 
 ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมเ่กินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคล) จากผลการดําเนินงานในแตล่ะรอบปี ทั Eงนี Eการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 43 ซึ4งระบวุ่า 
“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื4นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที4บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินกําไรส่วนที4เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสํารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั Eงคราวเมื4อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที4จะทํา
เช่นนั Eนและเมื4อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที4ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้
กระทําภายในระยะเวลาที4กฎหมายกําหนดโดยให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคาํบอกกลา่วการจา่ยเงินปัน
ผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย” สาํหรับบริษัทยอ่ยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของบริษัท
ยอ่ย โดยขึ Eนอยูก่บัเงินกําไรของบริษัทยอ่ย 
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8.     โครงสร้างการจัดการ  
 
8.1    รายชื�อคณะกรรมการธนาคาร  

  
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม ;<=> คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 11 คน  ดงันี B 
              รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. 
2. 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ/กรรมการและประธานสํารองใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับ
ดแูลกิจการ 

3. นายมาริษ สมารัมภ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. 

 
5. 

นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ 
 
ดาตก์ุ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา/1 
(ลาออกมีผลตั Bงแตว่นัที4 >= มกราคม ;<=;) 
ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
(ลาออกมีผลตั Bงแตว่นัที4 ;W เม.ย.;<=>) 
 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการในคณะกรรมการ 
กําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการ /  กรรมการในคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากับ
ดแูลกิจการ 

 6. 
 

 นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 
 

กรรมการ / กรรมการและประธานสํารอง Board Risk 
Committee 

 7. ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน 
(ลาออกมีผลตั Bงแตว่นัที4 >< มกราคม ;<=;) 

กรรมการ / ประธาน Board Risk Committee 
 

 8. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ / กรรมการ Board Risk Committee 
 9. นายชาญมน ูสมุาวงศ์/; กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 10. นายรอม หิรัญพฤกษ์/e กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 นายประเวช องอาจสทิธิกลุ 

(ลาออกมีผลตั Bงแตว่นัที4 >f พฤษภาคม ;<=>) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

 >>. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร 
 

หมายเหตุ 

 /> ที4ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Bงที4 ;h เมื4อวนัที4 ;W เมษายน ;<=> มีมติแตง่ตั Bงดาตก์ุ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ดาํรง
  ตําแหนง่ กรรมการ แทน ดาโต๊ะ ชารานิ  บิน อิบราฮิม  
 /; ที4ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Bงที4 ;h เมื4อวนัที4 ;W เมษายน ;<=> มีมติแตง่ตั Bงนายชาญมน ูสมุาวงศ์ ดํารงตําแหนง่
  กรรมการ  
 /e ที4ประชมุคณะกรรมการธนาคาร เมื4อวนัที4 ;i ตลุาคม ;<=> มมีติแตง่ตั Bง นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดํารงตําแหนง่ 
   กรรมการ / กรรมการอิสระ แทน นายประเวช องอาจสทิธิกลุ โดยมีผลตั Bงแตว่นัที4 >e ธนัวาคม ;<=> และที4 
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    ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั Bงที4 >;/;<=> เมื4อวนัที4 >h ธนัวาคม ;<=> มีมตแิตง่ตั Bงนายรอม หิรัญพฤกษ์ 
  เป็น กรรมการตรวจสอบแทนนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ที4ลาออก โดยมีผลตั Bงแตว่นัที4 >h ธนัวาคม ;<=> 
  เป็นต้นไป 
 
รายชื�อกรรมการที�มาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บคุคลเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผู้แทนจาก 
CIMB Bank จํานวน 2 คน คือ ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน  และ นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น 
 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
กรรมการซึ4งมีอํานาจลงลายมือชื4อแทนธนาคารคือ นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ และ นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ โดยให้ลง
ลายมือชื4อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 
อาํนาจของคณะกรรมการธนาคาร  
1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแตง่ตั Bงและถอดถอนพนกังานและลกูจ้างของธนาคาร  กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวลั

และเงินชดเชยแก่พนกังาน หรือลกูจ้างของธนาคาร หรือบคุคลใดที4ทํากิจการให้ธนาคาร และกําหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจตั Bงคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆตามที4เห็นวา่จําเป็นและเหมาะสม เพื4อช่วยควบคมุดแูล
การดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั Bงกําหนดคา่ตอบแทนตามที4คณะกรรมการเห็นสมควร 

3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแตง่ตั Bงบคุคลใดมาเป็นที4ปรึกษาของคณะกรรมการ  เพื4อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นใน
กิจการงานของธนาคาร และกําหนดคา่ตอบแทนตามที4คณะกรรมการเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ4งหรือหลายคน หรือบุคคลอื4น ไปปฏิบตัิงานอย่างใด
อยา่งหนึ4งแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้   

5. ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการคนหนึ4งมีหนึ4งเสยีงในการลงคะแนน แตก่รรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเรื4อง
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื4องนั Bน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที4ประชุมออกเสียงเพิ4มขึ Bนอีกหนึ4ง
เสยีงเป็นเสยีงชี Bขาด 

 
 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  
หน้าที4ความรับผิดชอบพื Bนฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดลุพินิจเพื4อตดัสนิใจทางธุรกิจในลกัษณะที4เห็นโดย
สจุริตว่าเป็นไปเพื4อประโยชน์สงูสุดของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้อบงัคับของ
ธนาคาร  และมติที4ประชมุผู้ ถือหุ้น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี B 

>.   ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที4ด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื4อสตัย์
 สจุริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และ
 มติที4ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. ดแูลให้มีนโยบาย หรือแนวทางที4ได้กําหนดไว้รวมทั Bงมีกระบวนการอนมุตัิการดําเนินงานที4สาํคญั (เช่น การลงทนุ 
 การทําธุรกรรมที4มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยัสําคัญ การทํารายการกับบุคคลที4เกี4ยวโยงกัน การได้มา/
 จําหนา่ยไปซึ4งทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปันผลเป็นต้น) เป็นไปตามที4กฎหมายกําหนด 
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3. กําหนดนโยบาย  กลยทุธ์ และ เป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) การดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทั Bง
 พิจาณาอนุมัตินโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
 ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที4กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื4อเพิ4มมลูค่าทางการเงิน
 ให้แก่ธนาคารลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวมและคํานงึถึงการดําเนินธุรกิจอยา่งยั4งยืน 
4. สรรหาบุคคลที4มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื4อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Bงกรรมการ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้สิทธิ
 ของผู้ ถือหุ้นเปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื4อบคุคลอื4นเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
5. สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถที4มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื4อดํารงตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู 
6. อนมุตัิงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
7. มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  แต่หากเป็นกรณีที4เป็นเรื4องสําคญั มี
 ผลกระทบสงูและเป็นเรื4องที4มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทนุในธุรกิจอื4น การทํารายการขนาดใหญ่ เป็น
 ต้น  หรือเรื4องที4ผู้บริหารมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาเพื4อลดความเสี4ยงด้าน
 การจดัการ และหากกฎเกณฑ์ของทางการกําหนดว่าจะต้องได้รับอนมุตัิจากที4ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะ
 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี4ยวกบัรายการดงักลา่ว 
8. กําหนดเรื4องที4ฝ่ายจดัการจะต้องนําเสนอตอ่ที4ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  
9. กําหนดมาตรการเพื4อให้ผู้บริหารดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที4กําหนด  และดูแลให้ผู้บริหารมี
 การถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายตา่งๆ ไปยงัพนกังานทกุระดบัขององค์กร 
10. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดใน
 สญัญาที4เกี4ยวข้อง 
11. กํากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกําหนดปัจจยัความเสี4ยง ประเมิน
 ความเสี4ยง หามาตรการจดัการความเสี4ยงติดตามและตรวจสอบความเสี4ยง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบ
 บริหารความเสี4ยงอย่างสมํ4าเสมอรวมทั Bงดูแลให้มีการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรที4คํานึงถึง ความเสี4ยง (Risk 
 Culture) โดยมีโครงสร้างคา่ตอบแทนที4มีประสทิธิผลและมีกรอบการกํากบัดแูลความเสี4ยงที4ดี  
 
 ทั Bงนี B หน้าที4และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกี4ยวกบักรอบการกํากบัดแูลความเสี4ยงที4ดี มีดงันี B 
12. กําหนดหรืออนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี4ยงโดยรวม นโยบาย การทําธุรกรรมหรือออก
 ผลิตภณัฑ์ใหม่ และระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ ความเสี4ยง (Risk Profile) ลกัษณะ
 การดําเนินธุรกิจของธนาคารและ บริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)  
13. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิจ 
 (Risk-Taking Policies and Processes) ซึ4งรวมถึงกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) 
 (หากมี) ที4สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสี4ยงโดยรวม และระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ 
14. มอบหมายและดแูลให้ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดเพดานความเสี4ยง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี4ยง
 ที4ยอมรับได้ รวมทั Bงสื4อสารให้บคุคลที4เกี4ยวข้องรับทราบและเข้าใจ อยา่งสมํ4าเสมอ  
15. มอบหมายและดแูลให้ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริหารความ
 เสี4ยงในภาพรวมและความเสี4ยงประเภทต่าง ๆ รวมทั Bงแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตาม 
 ควบคมุ และรายงานความเสี4ยง  
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16. อนมุตัิโครงสร้างองค์กรที4เอื Bออํานวยต่อการติดตาม กํากบั ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับ
 นโยบาย กลยทุธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสี4ยง  
17. ดแูลให้มีการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที4คํานงึถึงความเสี4ยง  
18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยทุธ์ การบริหารความเสี4ยงโดยรวม และ
 ระดบัความเสี4ยงที4ยอมรับได้ อยา่งน้อยปีละครั Bงหรือทนัทีที4มี การเปลี4ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  
19. ติดตามฐานะความเสี4ยงทั Bงความเสี4ยงโดยรวมและความเสี4ยงประเภทตา่ง ๆ  
20. ดแูลให้ธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องที4มั4นคงและเพียงพอ ที4จะ
 รองรับการดําเนินธุรกิจทั Bงในปัจจบุนัและอนาคต  
21. ดําเนินการให้ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ซึ4งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที4เพียงพอ
 เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื4อประโยชน์ของธนาคาร  กําหนดแนวทางปฏิบตัิที4ชัดเจนเพื4อป้องกันและขจัด
 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กําหนดนโยบายและวิธีการควบคมุดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ ที4เกี4ยวข้องนําข้อมลู
 ภายในของธนาคารไปใช้ เพื4อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั Bงมีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของ
 ระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุสิ Bนปี 
22. ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมลูด้านธรรมาภิบาลที4สําคญัต่อที4ประชุมผู้ ถือหุ้นและสาธารณะ เพื4อสนบัสนุน
 และแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลที4ดีของธนาคาร 
23. ประสานดลุยภาพที4ดีระหว่างความแตกต่างของผู้มีสว่นได้สว่นเสียแต่ละกลุม่กบัธนาคารด้วยการให้ความเป็น
 ธรรมแก่ทกุฝ่าย 
24. เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของธนาคาร มีการเปิดเผย คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่าย
 จดัการได้ และให้ผู้ ถือหุ้นติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารได้อีกทอดหนึ4งด้วย 
25. จดัให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที4เกิดขึ Bนจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั Bงปัญหาอปุสรรค
 ตา่งๆ เพื4อให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยทุธ์ต่างๆ ได้ตามความ
 เหมาะสม 
26. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจําปี และแสดงไว้คู่กับรายงานของ
 ผู้สอบบญัชีครอบคลมุเรื4องสาํคญัตามข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับกรรมการธนาคาร เพื4อให้มั4นใจว่ารายงานทางการเงิน
 ของธนาคารมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเชื4อถือได้  
27. ดแูลให้ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย 
 และกลยทุธ์ที4สําคญัมาใช้ทั4วทั Bงองค์กร รวมทั Bงกําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพื4อให้
 ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ที4
 คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ หรือกําหนด  
28. ดแูลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารจดัทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
 ธนาคารที4มีเนื Bอหาครบถ้วน โดยระบกุารให้ความเห็นที4สาํคญัเป็นรายบคุคลสาํหรับวาระ เพื4อพิจารณาที4สาํคญั  
29. ดแูลให้เกิดความมั4นใจวา่ผู้บริหารระดบัสงูมีความสามารถในการ จดัการงานของธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่
 ธุรกิจทาง การเงินของธนาคาร ซึ4งรวมถึงการแต่งตั Bงผู้มีอํานาจในการจัดการที4มีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมทั Bงมี
 แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับผู้บริหารระดบัสงู เพื4อให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่ม
 ธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถ ดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื4อง 
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30. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร  เพื4อพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จประจําปีโดย
 คํานงึถึง หน้าที4ความรับผิดชอบและความเสี4ยงที4เกี4ยวข้อง รวมถึงการเพิ4มมลูค่าของส่วนผู้ ถือหุ้นในระยะยาว
 ประกอบการพิจารณาประเมินผล 
31. พิจารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงิน ชดเชยแก่พนกังาน ลูกจ้าง หรือ 
 บคุคลใดที4ทํากิจการให้กบัธนาคาร โดยจะเป็นผู้ ทําการประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ตามที4ฝ่ายจดัการนําเสนอ 
32. แตง่ตั Bงบคุคลใดมาเป็นที4ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากที4ปรึกษาภายนอก 
 เพื4อช่วยเหลอืให้ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมทั Bงกําหนดคา่ตอบแทน
 และบําเหน็จให้ตามที4เห็นสมควร 
33. แต่งตั Bงกรรมการจํานวนหนึ4งเป็นคณะกรรมการอื4นหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื4อดําเนินกิจการอย่างหนึ4งหรือ
 หลายอยา่ง พร้อมทั Bงกําหนดคา่ตอบแทนและบําเหน็จให้ตามที4เห็นสมควร  ทั Bงนี B โดยให้การสนบัสนนุ ดแูล มอบ
 อํานาจให้สามารถ ทํางานได้อย่างเต็มที4 และสามารถจัดจ้างที4ปรึกษาที4เชี4ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็น
 เพิ4มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารได้ ตลอดจนจัดให้มีพนักงานประจําที4มีหน้าที4ติดตาม หาข้อมูล 
 ประสานงาน เพื4อสนบัสนนุการทํางานของคณะอนกุรรมการ 
34. ดแูลให้มีการถ่วงดลุอํานาจในคณะกรรมการธนาครอย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคญัต่อสดัสว่นหรือจํานวน
 ของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบัติหน้าที4ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของ
 กรรมการ  
35. ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถ้วน เพียงพอ เชื4อถือได้และทนัเวลา 
36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที4คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสมํ4าเสมอเพื4อให้
 สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กร 
37. คํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ4งแวดล้อมเป็นสําคัญ นอกเหนือจากการดําเนินกิจการเพื4อผล
 ประกอบการทางการเงิน 
38. จดัให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที4แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการดําเนินงานเป็น
 ลายลกัษณ์อกัษร เช่น  นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ (Code of Ethics 
 and Conduct)ที4ระบุหน้าที4และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื4อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที4ของ
 กรรมการทุกคน และกํากับดูแลให้มีการสื4อสารเพื4อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนเข้าใจ มีกลไก
 เพียงพอที4เอื Bอให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิ
 เป็นประจํา 
39. กํากับดูแลวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลวุตัถุประสงค์และ
 เป้าหมายหลกัของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขนัและ
 ตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีได้อยา่งเหมาะสมและปลอดภยั และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
 สิ4งแวดล้อมกํากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้กบัองค์กร 
40. กํากับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูล รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา
 ความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเชื4อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (availability) 
 รวมทั Bงการจดัการข้อมลูที4อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) 
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41. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจดัสรรและจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คํานึงผลกระทบและการ
 พฒันาทรัพยากรเพื4อให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัได้ 
42. จัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที4สอดคล้องกับความ
 ต้องการของกิจการ รวมทั Bงดแูลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ4มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ
 ดําเนินงาน การบริหารความเสี4ยง เพื4อให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
43. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกูค้า
 อย่างเป็นธรรมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การบริหารจัดการ ด้านการให้บริการ
 แก่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม (Market Conduct)  
44. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้ง เบาะแส
 ภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที4มีประสทิธิภาพ  
45. ดแูลให้มีการประเมินการปฏิบตัิหน้าที4ประจําปีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็นรายบคุคล ทั Bง (1) 
 วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้
 ประเมินภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที4ของผู้บริหารในตําแหน่ง
 สงูสดุของธนาคาร รวมทั Bงดแูลให้กรรมการได้รับการเสริมสร้างทกัษะที4จําเป็นในการทําหน้าที4อยา่งตอ่เนื4อง 

 คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมที4จะตดัสินใจโดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงําใดๆและพร้อมที4จะคดัค้านในกรณีที4มี
ความเห็นขดัแย้งหรือกรณีของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนมุตัิรายการต่างๆหรือเสนอความเห็นต่อผู้ ถือหุ้น
ให้อนมุตัิตามที4เห็นสมควร โดยยดึหลกัการดงันี B 

 หลักความเพียงพอ 

1) กระทําการที4เป็นไปเพื4อประโยชน์สงูสดุของธนาคาร 
2) การตดัสนิใจนั Bนได้กระทําอยา่งระมดัระวงั และ 
3) การตดัสนิใจนั Bนได้กระทําอยา่งซื4อสตัย์สจุริต โดยไมม่ีผลประโยชน์สว่นตน 
 
หลักความระมัดระวัง 
1) ทําโดยสมเหตสุมผลเยี4ยงกรรมการที4อยูภ่ายใต้สถานการณ์เช่นนั Bนจะพงึกระทํา 
2) ทําโดยมีข้อมลูอยา่งเพียงพอ  และ 
3) ไมม่ีเหตทีุ4นา่สงสยัวา่ข้อมลูนั Bนไมน่า่เชื4อถือหรือไมถ่กูต้อง 

 
หลักความซื�อตรง 
>) การกระทํานั Bนมีจดุมุง่หมายโดยชอบ 
;) การตดัสนิใจโดยไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
3)  การไมนํ่าข้อมลูหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพื4อประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอื4น 
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การสรรหา การแต่งตั /ง และการถอดถอนกรรมการ 
เป็นอํานาจหน้าที4ของผู้ ถือหุ้นในการเลอืกตั Bงบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้
ดํารงตําแหน่งกรรมการที4โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั Bงคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการทําหน้าที4พิจารณาคดัเลือกและเสนอชื4อบคุคลที4มีคณุสมบตัิเหมาะสมที4จะ
ดํารงตําแหนง่กรรมการ ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที4กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อน
จะนําเสนอให้ที4ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั Bง โดยมีหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตั Bงและถอดถอนกรรมการตามที4ระบไุว้ในข้อบงัคบั
ของธนาคารดงันี B 

• โดยมติที4ประชุมผู้ ถือหุ้น กําหนดให้มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12   คน โดย
จํานวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ4งหนึ4งของกรรมการทั Bงหมดต้องมีถิ4นที4อยูใ่นราชอาณาจกัร 

• ในการออกคะแนนเสียงเลือกตั Bงกรรมการของธนาคาร ให้ที4ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั Bงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 16 คือ 

 )1(  ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที4ถือโดยถือวา่หุ้นหนึ4งหุ้นมีหนึ4งเสยีง 
)2(  การลงคะแนนเสียงเลือกตั Bงกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั Bงเป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะครั Bงเดียวเต็ม

ตามจํานวนกรรมการทั Bงหมดที4จะต้องเลือกตั Bงในคราวนั Bนก็ได้ ทั Bงนี Bตามแต่ที4ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร 
โดยในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่จะเป็นการเลือกตั Bงเป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะบคุคล แต่ละคนที4ผู้ ถือ
หุ้นออกเสยีงเลอืกตั Bงจะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที4ผู้ ถือหุ้นนั Bนมีอยูท่ั Bงหมด โดยผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึ4งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

)3(  บุคคลซึ4งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั Bงเป็นกรรมการตามจํานวน
กรรมการที4จะพงึมีหรือพงึเลอืกตั Bงในครั Bงนั Bน ในกรณีที4บคุคลซึ4งได้รับการเลอืกตั Bงในลาํดบัถดัลงมามคีะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที4จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั Bงในครั Bงนั Bน ให้ใช้การจบัสลากตามวิธีที4ประธาน
ในที4ประชมุจะเป็นผู้ กําหนด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั Bง ให้กรรมการจํานวนหนึ4งในสามของจํานวนกรรมการที4จะพึงมีออก
จากตําแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนที4อยูใ่นตําแหนง่นานที4สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4. การเลอืกตั Bงกรรมการแทนกรรมการที4วา่งลงเพราะเหตอืุ4นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการที4คงเหลือ
อยู่เป็นผู้    สรรหาบคุคลใดบคุคลหนึ4ง ซึ4งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที4ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั Bงนี B 
มติคณะกรรมการธนาคารจะต้องมีคะแนนไมน้่อยกวา่ 3  ใน 4 ของจํานวนกรรมการที4ยงัเหลอือยู ่ 

 
นอกจากนี B พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสั4งการให้ธนาคาร
พาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ4งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ4งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชนหรือไมป่ฏิบตัิตามคําสั4งของธนาคารแหง่ประเทศไทยออกจากตําแหนง่ได้และให้ธนาคารแต่งตั Bง
บคุคลอื4นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเข้าดํารงตําแหนง่ดงักลา่วแทน โดยให้ถือวา่คําสั4งของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยที4ให้ถอดถอนหรือแตง่ตั Bงกรรมการนี Bเป็นที4สิ Bนสดุ 
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ในปี 2561 รายละเอียดการเข้าประชมุของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยสรุปได้ดงันี B 
                                                                                                                                                                              หน่วย: ครั Bง 

ลําดบั รายชื4อกรรมการ 
(จํานวนครั Bงที4เข้าร่วมประชมุ/จํานวน

ครั Bงที4ประชมุ) 

(>) 
คณะกรรมการ

ธนาคาร 

(;) 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(e) 
คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบ 

แทน สรรหา และ
กํากบัดแูลกิจการ 

(h) 
คณะกรรม 

การ Board Risk 
Committee* 

1 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช/> 12/12 5/12 - - 
2 ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เม็ง 12/12 - 12/12 - 
3 นายมาริษ สมารัมภ์ 11/12 12/12 - - 
4 นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สิค 9/12 - 8/12 - 
5 ดาตก์ุโจเซฟ โดมินิค ซลิวา/; 

(ลาออกมีผลตั Bงแต่วันที4 >= มกราคม 
;<=;) 

7/12 - 7/12 - 

 
 

ดาโต๊ะ ชารานิ บนิ อิบราฮิม 
(ลาออกมีผลตั Bงแต่วันที4 ;W เมษายน 

4/12 4/12 4/12 - 
 

6 นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 11/12 - - 11/12 
7 นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น 10/12 - -  11/12 
8 ดาโต๊ะ ลี ค๊อก ควอน 9/12 - - 11/12 
9 นายรอม หรัิญพฤกษ์/e 1/12 - - - 

     
นายประเวช องอาจสิทธิกลุ 

(ลาออกมีผลตั Bงแตว่นัที4 >f พฤษภาคม 

4/12 5/12 - - 

   >W นายชาญมน ูสมุาวงษ์ 8/12 8/12 - - 
11 นายกิตตพินัธ์ อนตุรโสตถิ 12/12 - - 10/12 

 
หมายเหตุ 

 />  ที4ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั Bงที4 }/;<=> เมื4อวนัที4 ;W กรกฎาคม ;<=> มีมติแตง่ตั Bงนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ดํารง 
      ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
 / ; ที4ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Bงที4 ;h เมื4อวนัที4 ;W เมษายน ;<=> มีมติอนมุตัิแตง่ตั Bงดาตก์ุ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา    
                 ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม   
 / e ที4ประชมุคณะกรรมการธนาคาร ครั Bงที4 >W/;<=> เมื4อวนัที4 ;i ตลุาคม ;<=> มีมติอนมุตัิแตง่ตั Bงนายรอม หิรัญพฤกษ์ ดํารง    
                 ตําแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายประเวช องอาจสิทธิกลุ และ ที4ประชมุคณะกรรมการครั Bงที4 >;/;<=> เมื4อวนที4 >h ธันวาคม    
                 ;<=> มีมติแตง่ตั Bงนายรอม หิรัญพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
 

0.1  คณะผู้บริหาร 
 ณ วนัที4 31 มกราคม 2561  ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร มีดงันี B 

1. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร     
2. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน   
3. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 
4. นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสี4ยง 
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5. นายพรชยั ปัทมินทร ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุบรรษัทธุรกิจ 
และวาณิชธนกิจ 

6.   นางบษุกร  พทุธินนัทน์ ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

7. นางวรีมน นิยมไทย ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ 
8.   นางสาวสริิพร สนั4นไพเราะ ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 
9. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 

10. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

11. นายตนั คีท จิน  ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์  
12. นายประภาส  ทองสขุ ผู้บริหารสงูสดุสื4อสารองค์กร   
13. นายอาคาช รัทเก้ ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 
14. 
15. 

 
16. 
17. 

 
 

นายจิตติวฒัน์ กนัธมาลา 
นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 
 
นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ 
นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช 

ผู้บริหารสงูสดุธนบดีธนกิจ 
ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตัิงาน 
และรักษาการผู้บริหารสงูสดุสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่  
ผู้บริหารสงูสดุบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า 
ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย 

  ผู้บริหารระดับสูงตั Bงแต่รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึ Bนไป และผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ณ วันที4       
31 ธันวาคม 2561 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารที4กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (สํานกังานก.ล.ต.) มีจํานวน 16 คน ดงันี B 
1. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 

นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ 
นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 
นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ 
นายพรชยั ปัทมินทร 
 
นางบษุกร พทุธินนัทน์ 
นางวรีมน นิยมไทย 

ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน 
ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 
ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสี4ยง  
ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุบรรษัทธุรกิจ 
และวาณิชธนกิจ  
ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 
ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ 

8. 
9. 
10. 

นางสาวสริิพร สนั4นไพเราะ 
นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร 
นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว 

ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 
ผู้บริหารสงูสดุบริหารทรัพยากรบคุคล 
ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

11. นายตนั คีท จิน ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์ 
12. นายประภาส  ทองสขุ ผู้บริหารสงูสดุสื4อสารองค์กร   

13. 
 

นายอาคาช รัทเก้ 
 

ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 
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>h. 
 

15. 
>=. 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 
 
นายเพา จาตกานนท์ 
นางสาวแวววลยั วฒันา 

ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน 
และรักษาการผู้บริหารสงูสดุสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รองผู้บริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน 
ผู้บริหารควบคมุการเงิน 
 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้าที4ตามที4
คณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอํานาจหน้าที4ในเรื4องดงัตอ่ไปนี B 

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามที4
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

2. บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที4ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร  

3. กํากับดูแลบริหารให้พนกังานและลูกจ้างทุกระดบัปฏิบตัิหน้าที4ให้เป็นไปตามนโยบายที4ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร 

4. ติดต่อสร้างความสมัพนัธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร กบัหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั Bงในและ
ตา่งประเทศ 

5. เป็นผู้แทน หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานที4เกี4ยวข้องกบัหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน
กํากบัดแูล หรือกระทํานิติกรรมใดๆ ที4มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ตามที4คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้
ขอบเขตวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัธนาคาร 

6. พิจารณาเรื4องอื4นใดที4ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  
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โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร  
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8.3   เลขานุการบริษัท 
 

ธนาคารได้แตง่ตั Bง นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ เป็นเลขานกุารบริษัทและทําหน้าที4เลขานกุารคณะกรรมการเพื4อทํา
หน้าที4ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื4อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที4ดี ดงันี B 

- ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบื Bองต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัต่างๆของ
ธนาคาร ให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที4ดี 

- จดัให้มีและดําเนินการเรื4องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อบงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
รวมทั Bงติดตามให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติที4ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของธนาคาร 

- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที4เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที4ของกรรมการใหม่ แนะนํา
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม ่

- จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ เพื4อเพิ4มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ที4ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การทําหน้าที4กรรมการ 

- ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที4รับผิดชอบต่อหน่วยงานที4กํากบัธนาคารเป็น
กฎระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

- ติดตอ่และสื4อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั4วไป ให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของธนาคาร 
- ดําเนินการอื4นๆ ตามที4คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ/กําหนด 
- อบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื4องด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าที4เลขานกุารบริษัท 

 
ทั Bงนี B รายละเอียดประวตัิการศกึษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานกุารบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ >  

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2561) 
 

(1) ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ  
 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ในรายงานนี B จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที4ธนาคารจ่ายให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารแตล่ะคน โดยในปี 2561 ธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยคา่เบี Bยประชมุและคา่รับรองใน
ฐานะกรรมการธนาคาร และคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยรวมทั Bงสิ Bน 12,891,200 บาท(ปี 2560: 
12,216,000 บาท) รายละเอียด ดงันี B 
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1.    คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  จํานวน 8,012,200 บาท (ปี 2560 : 7,400,400 บาท) 
           2.    คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   จํานวน 1,884,800 บาท  (ปี 2560 : 2,014,800 บาท) 
              3.    คา่ตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  จํานวน 1,494,400 บาท  (ปี 2560 :1,431,000 บาท)      
             4.    คา่ตอบแทนคณะกรรมการ Board Risk Committee  จํานวน 1,499,800 บาท (ปี 2560 : 1,369,800 บาท) 
                                                                                                                                                                                                          หนว่ย: บาท 

รายชื4อคณะกรรมการ 

   คา่ตอบแทนที4เป็นตวัเงิน  

ตําแหน่ง  คณะกรรมการ  

  

ธนาคาร ตรวจสอบ 

กําหนด
คา่ตอบแทน 

Board Risk 
Committee 

  สรรหา และ
การกํากบัดแูล

กิจการ 

1 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ประธานกรรมการ 2,517,000 200,000 - - 
2 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ 1,135,200 - 480,000 - 
3 นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 548,000 928,800   
h นางวาทนนัท์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ 488,000  530,400  
5 ดาตก์ุ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา  กรรมการ 376,000 - 324,000 40,000        

 
ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ 196,000 160,000 160,000 - 

6 นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ กรรมการ 548,000 - - 462,000 
7 นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ 528,000 - - 444,000 
8 ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน กรรมการ 488,000 - - 553,800 
9 นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 44,000 - - - 
 นายประเวช องอาจสทิธิกลุ กรรมการอิสระ 180,000 218,000   

10 นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ 396,000 378,000        - - 
11 นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ/> กรรมการผู้จดัการใหญ่ 568,000 - - - 

และประธานเจ้าหน้าที4
รวมค่าตอบแทน 8,012,200 1,884,800 1,494,400 1,499,800 

 
หมายเหตุ   
 /> กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหารแจ้งวา่ไมข่อรับคา่ตอบแทนในกรณีที4เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
ข.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง    

   
 คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจดัการเพื4อพิจารณาปรับค่าจ้างและ
บําเหน็จประจําปีโดยคํานงึถึงหน้าที4ความรับผิดชอบและความเสี4ยงตา่งๆที4เกี4ยวข้อง รวมถึงการเพิ4มมลูคา่ในสว่นของผู้ ถือ
หุ้นระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังานหรือลกูจ้างของธนาคาร
หรือบคุคลใดที4ทํากิจการให้กบัธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ที4เหมาะสมในการจ่าย 
โดยจ่ายให้แก่ผู้ ทําการประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ตามที4ฝ่ายจดัการนําเสนอ  ในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ
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เงินเดือนของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ Bนไปหรือผู้ซึ4งดํารงตําแหนง่เทียบเท่าและผู้บริหารในสายงานบญัชี
และการเงินจํานวน  16  คน ตามนิยามผู้บริหารของสํานกังานก.ล.ต. รวมเป็นเงินทั Bงสิ Bน 135.19 ล้านบาทและจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ Bนไปจํานวน 52 คนตามนิยามผู้บริหารของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) รวมเป็นเงินทั Bงสิ Bน 317.25 ล้านบาท 
   
(1) ค่าตอบแทนอื�น 
  ในปี 2561 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลี Bยงชีพให้แก่ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ Bนไป
หรือผู้ซึ4งดํารงตําแหนง่เทียบเทา่และผู้บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน จํานวน 16 คนตามนิยามผู้บริหารของสาํนกังาน
ก.ล.ต. รวมเป็นเงินทั Bงสิ Bน 5.51 ล้านบาทและสมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลี Bยงชีพระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ Bนไป
จํานวน <; คนตามนิยามผู้บริหารของธนาคารแหง่ประเทศไทย รวมเป็นเงินทั Bงสิ Bน 13.98 ล้านบาท 
 
8.5  องค์กรและบุคลากร 
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมีพนกังานทั Bงสิ Bนจํานวน 3,024 คน โดยเป็นพนกังานที4ประจําอยูส่าขาจํานวน 827 คน 
และพนกังานที4ปฏิบตัิงานที4สาํนกังานใหญ่ จํานวน 2,197 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัๆ ดงันี B  

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร 1  คน 
2.     ธุรกิจขนาดใหญ่   
 
  

2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 
2.2 ธุรกิจบริหารเงิน 

108 
76 

คน 
คน 

  2.3 ธนบดีธนกิจ 30 คน 
3. ธุรกิจรายยอ่ย 1,555 คน 
4. พาณิชย์ธนกิจ 184 คน 
5. ธุรกรรมการเงิน 40 คน 
6. บริหารความเสี4ยง       96 คน 
7. การเงิน 140 คน 
8. สารสนเทศและปฏิบตัิการ 574 คน 
9. กฎหมาย 16 คน 
10. กลยทุธ์ 13 คน 
11. ทรัพยากรบคุคล 52 คน 
12. สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 10 คน 
13. สื4อสารองค์กร 23 คน 
14. 
15. 
16. 
 

ตรวจสอบภายใน 
กํากบัการปฏิบตัิงาน 
บริหารงานประสบการณ์ลกูค้า 

56 
41 
9 

คน 
คน 
คน 

 รวม 3,024 คน 
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นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทาํแผนบริหารงานบุคคล 
 
ธนาคารมีความมุ่งมั4นในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในทกุระดบั โดยมุ่งเน้นด้านการพฒันาทางอาชีพและการวางแผน
บุคลากรภายใน เพื4อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทั Bงในด้านความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะที4จําเป็นในตําแหน่งงานนั Bนๆ เพื4อสนบัสนุน
การเติบโตในสายอาชีพตา่งๆ อยา่งตอ่เนื4อง ธนาคารได้นําเสนอ 3D Academy ขึ Bนมาเพื4อช่วยพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ที4จําเป็น
ต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี B ธนาคารยงัคง
สง่เสริมให้พนกังานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื4องนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, 
การเรียนรู้จากผู้ อื4น (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผา่นสื4ออิเลก็ทรอนิกส์ ( e-learning) ผา่นบนมือถือที4
สามารถเรียนรู้ได้ทกุที4ทกุเวลาอีกด้วย 
 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
 
ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการสําหรับพนกังาน เช่น กองทนุสํารองเลี Bยงชีพ กองทนุประกนัสงัคม เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน
เสยีชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจําปี ห้องพยาบาลของธนาคาร สวสัดิการพนกังานประเภทสินเชื4อที4อยู่
อาศยั สนิเชื4อรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ สินเชื4อเพื4อการศึกษา และสินเชื4อเอนกประสงค์ เพื4อให้ธนาคารสามารถแข่งขนักบั
ธนาคารชั Bนนําของประเทศและรักษาพนกังานที4มีคณุภาพให้คงอยูก่บัธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําที4
ธนาคารจ่ายให้แก่พนกังานในปีบญัชีดงักลา่วเป็นจํานวนรวมทั Bงสิ Bน 2,381.63 ล้านบาท ธนาคารยงัคงมีแผนที4จะปรับปรุง
สวสัดิการเพื4อพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื4อง เพื4อทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างที4ลกูจ้างเลือกและต้องการเข้าร่วม
ทํางานด้วย   
 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ธนาคารมีความมุ่งมั4นในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในทกุระดบั โดยมุ่งเน้นด้านการพฒันาทางอาชีพและการวางแผน
บุคลากรภายใน เพื4อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทั Bงในด้านความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ ในปี 2561 ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนกังานทั Bงสิ Bนจํานวน 308 หลกัสตูรประกอบด้วยการฝึกอบรม
ภายในธนาคารจํานวน 187หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจํานวน 121 หลกัสตูร คิดเป็นจํานวนวนัอบรมต่อ
พนกังานเฉลี4ยเทา่กบั 5 วนั ตอ่คนตอ่ปีโดยมีคา่ใช้จ่ายด้านการพฒันาพนกังานในปี 2561 จํานวนเงินทั Bงสิ Bน 33.7 ล้านบาท 
 
ในปี 2561 ธนาคารได้นําเสนอโครงการใหมด้่านการพฒันาศกัยภาพพนกังานหลายโครงการ อาทิ โครงการ 3D Academy 
เพื4อพฒันาทกัษะใหม่ๆ ที4จําเป็นต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารใน
อนาคต ตลอดจนถึง การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะที4จําเป็นในตําแหนง่งานนั Bนๆ เพื4อสนบัสนนุการ
เติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื4อง นอกจากนี B ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื4อง
นอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้ อื4น (peer to peer learning) 
รวมถึงการเรียนการสอนผา่นสื4ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) ผา่นบนมือถือที4สามารถเรียนรู้ได้ทกุที4ทกุเวลาอีกด้วย 
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ธนาคารยงัให้ความสาํคญัและสนบัสนนุพนกังานที4มีศกัยภาพผา่นหลกัสตูรการพฒันาความเป็นผู้ นําหลายหลกัสตูรทั Bงที4
จดัขึ Bนในประเทศไทยและที4ระดบัภมูิภาค อาทิ เช่น หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership Programme (CLP), 
Accelerated Universal Bankers (AUB), Regional Middle Management Development Programme เป็นต้น ซึ4ง
สง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสแลกเปลี4ยนความรู้และสร้างเครือขา่ยกบักลุม่ซีไอเอ็มบีอีกด้วย 
 
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 
 

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี�ยของพนักงานแบ่งตามประเภท 
2561 2560 

ร้อยละ ร้อยละ 

ลาป่วย 18.50 19.26 
ลาหยดุจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน 0.0 0.0 
อื4นๆ 81.50 80.74 
จํานวนวนัลาป่วยเฉลี4ยตอ่พนกังาน (วนั/คน)  2.93 3.39 
จํานวนผู้เสยีชีวิตจากอบุตัิเหตทีุ4เกี4ยวข้องกบัการทํางาน (ราย)  0 0 
 
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที4
พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื4นของกรรมการ โดยอยูใ่นอตัราที4เหมาะสมกบัขอบเขต
หน้าที4และความรับผิดชอบที4ได้รับมอบหมาย รวมทั Bงสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที4 ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงประโยชน์ที4คาดวา่จะ
ได้รับจากรรมการแต่ละคน กรรมการที4ได้รับมอบหมายหน้าที4และความรับผิดชอบเพิ4มขึ Bน เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ4มที4เหมาะสมด้วย ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ อนุมตัิโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทน
กรรมการของธนาคาร และกรรมการชดุยอ่ยทั Bงรูปแบบที4เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม 
 

สาํหรับผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร 
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้กบัพนกังานทกุคน โดยนโยบายนี Bจะทําให้มั4นใจว่า ธนาคารจะ

สามารถดึงดดูบคุลากรที4มีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนกังานที4มีผลการปฏิบตัิงานในระดบัสงูให้ปฏิบตัิงานกับ
ธนาคาร เพื4อความสําเร็จอย่างยั4งยืนของธนาคาร ภายใต้หลกัเกณฑ์ที4โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตําแหนง่งาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัของธนาคารเมื4อเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินและบริษัทชั Bนนําอื4นๆ 
ในประเทศไทย 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
ธนาคารกําหนดคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานทกุคน โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนที4เป็นตวัเงิน เช่น เงินเดือน ค่า

ครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนค่าตอบแทนอื4น ธนาคารได้กําหนดสิทธิ
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ประโยชน์เกี4ยวกบัการรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ ประกนัชีวิตและประกนัอบุตัิเหต ุเงินสมทบกองทนุสํารองเลี Bยงชีพ 
และสวสัดิการเงินกู้ตา่งๆ ทั Bงที4มีอยูใ่นปัจจบุนัและตามที4ธนาคารจะประกาศเปลี4ยนแปลงตอ่ไป 

 
การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผู้บริหาร 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่าย

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื4นรวมถึงจํานวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื4นของผู้บริหาร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(U2)) ขั Bนไป ซึ4งรวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร เพื4อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 
ซึ4งจะเชื4อมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารทั Bงในระยะสั Bนและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตวัชี Bวดัผลการปฏิบัติงาน ทั Bงที4เป็นตวัชี Bวดัด้านการเงิน ตัวชี Bวดัด้านลูกค้า 
ตวัชี Bวดัเกี4ยวกบัการปรับปรุงและพฒันากระบวนการทํางาน รวมทั Bงตวัชี Bวดัด้านบคุลากร ทั Bงนี B ผู้บริหารจะได้รับคา่ตอบแทน
ทั Bงที4เป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอื4นตามที4ธนาคารกําหนด 

 
การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับพนักงาน 
ทรัพยากรบุคคลจะกําหนดอัตราค่าตอบแทนทั Bงที4เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื4นของพนักงานระดับตั Bงแต่

ผู้ อํานวยการอาวุโส    ) U3  (ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน ตําแหน่งหน้าที4 คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และความรับผิดชอบ เพื4อนําเสนอผู้บริหารซึ4งมีอํานาจอนุมตัิตามอํานาจอนุมตัิของธนาคาร 
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนดคา่ตอบแทน 

 
การปรับขึ /นเงนิเดือนประจาํปี 
พนกังานของธนาคารและผู้บงัคบับญัชาจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในปีที4ผ่านมาและกําหนด

เป้าหมายในปีถัดไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนกังานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตัิงาน ประกอบกับผล
ประกอบการของธนาคารเป็นหลกั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบั
ดแูลกิจการและได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ�ในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสมและความจําเป็นตามที4ธนาคารเห็นสมควร 

 
การจ่ายเงนิรางวัลพิเศษ (Bonus) 
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัพิเศษ  )Bonus  (เป็นรายปี  โดยธนาคารจะประกาศหลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน

ราวลัพิเศษให้พนกังานทราบเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละรายที4มี
ผลการปฏิบตัิงานไมต่ํ4ากวา่เกณฑ์ที4คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ รวมถึงต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามที4จะไม่ม่สิทธิได้รับเงิน
รางวลัพิเศษตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากบัดแูลกิจการและได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 
 
นโยบายการสรรหาและการแต่งตั /งกรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหนง่กรรมการที4โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้
แตง่ตั Bงคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการทําหน้าที4พิจารณาคดัเลือกและเสนอชื4อบคุคล
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ที4มีคณุสมบตัิเหมาะสมที4จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที4กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ที4ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั Bง โดยมีหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั Bงและถอดถอน
กรรมการตามที4ระบไุว้ในข้อบงัคบัและกฎหมายที4เกี4ยวข้อง 

 
  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ รับผิดชอบสาํหรับการทบทวนและพิจารณา

คณุสมบตัิของบุคคลที4เหมาะสมที4จะดํารงตําแหน่งผู้บริหารของธนาคารเพื4อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ และ
นําเสนอตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยเพื4อพิจารณาอนมุตัิ ทั Bงนี Bธนาคารได้มีการจดัทํากระบวนการจ้างผู้บริหารของธนาคาร
เพื4อให้มั4นใจว่าการสรรหาและการแต่งตั Bงผู้บริหารมีคณุสมบตัิที4เป็นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
หนว่ยงานราชการอื4นๆ  

 
นโยบายสิทธิมนุษยชน 
ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิด้านสิทธิมนษุยชนตามหลกัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติเพื4อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนุษยชนตามที4มีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรื4องถิ4น
กําเนิดเชื Bอชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเชื4อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบญัญัติของรัฐธรรมนญู รวมทั Bงการไม่ร่วม เกี4ยวข้อง หรือสนบัสนนุหน่วยงาน
หรือบคุคลที4ละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี 
 
นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิL 
ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการกระทําหรือการดําเนินการที4มีลกัษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธิ� โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลขิสทิธิ� เช่นการไมทํ่าซํ Bา ดดัแปลง หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ที4มีลขิสทิธิ� ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รับ
อนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธิ� 
 
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
เพื4อควบคมุและติดตามดแูลการทําธุรกรรมระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที4มีความเกี4ยวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (รายงานการมีสว่นได้เสีย) 
โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบคุคลที4มีความเกี4ยวข้องต่อเลขานกุารบริษัท
ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากสิ Bนสดุรอบระยะเวลาครึ4งปี (= เดือน) และเมื4อมีการเปลี4ยนแปลงข้อมลู (ถ้ามี) ซึ4งเลขานกุาร
บริษัทจะนําเสนอสาํเนารายงานการมีสว่นได้เสยีดงักลา่วต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื4อทราบ
ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัที4เลขานกุารบริษัทได้รับรายงานจากกรรมการและผู้บริหารนั Bน 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื�อง “การต่อต้านการคอร์รัปชนั” 
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านคอร์รัปชั4นโดยเข้าร่วมใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต” และเพื4อให้มั4นใจวา่ธนาคารมีแนวปฏิบตัิและข้อกําหนดที4เหมาะสมในการป้องกนัคอร์รัปชั4น ธนาคารยงัได้
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จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื4อง การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั เพื4อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ 
ยดึถือและปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด   
 
ข้อมลูการถกูเปรียบเทียบปรับของธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2561 
 

หน่วยงานกํากบัดแูลของ
ทางการ 

 

รายละเอียดการถกูเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานกํากบัดแูลของทางการ 

ปี 2561 ความผิดที4ถกูเปรียบเทียบปรับบ่อยที4สดุ 3 อนัดบัแรก ในรอบ  
5 ปีที4ผ่านมา 

ยอดรวมทั Bงสิ Bน 
(บาท) 

จํานวนเงินสงูสดุ 3 อนัดบัแรก มาตรา กฎหมายที4เกี4ยวข้อง 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
มาตรา กฎหมายที4

เกี4ยวข้อง 
1. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 1,200,000 1,200,000 มาตรา == 

และ }> 
พระราชบญัญตัิ
ธุรกิจสถาบนั
การเงิน พ.ศ.
2551 

มาตรา 5, 6 และ 
10 

พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ ที4ได้รับความเสียหายจาก
อทุกภยั พ.ศ .2555  

     มาตรา 66 และ 
71 

พระราชบญัญตัธุิรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2551 และที4แก้ไขเพิ4มเตมิ 

2. สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

- - - - 
 

มาตรา 113 พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที4แก้ไขเพิ4มเตมิ 
 

3. สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั 

- - - - 
 

- - 
 

สรุป ในปี 2561 ธนาคารถกูเปรียบเทียบปรับรวมทั Bงสิ Bน 1 รายการ ในรอบ 5 ปีที4ผ่านมา ธนาคารถกูเปรียบเทียบปรับรวมทั Bงสิ Bน 3 
รายการ 
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9.   การกาํกับดูแลกิจการ 
 
9.�   นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
      
 
ธนาคารเชื4อมั4นว่าความพยายามอย่างต่อเนื4องของธนาคารในการสร้างวฒันธรรมและโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการที4
แข็งแกร่งทั4วทั Eงองค์กรจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าเพิ4มแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั Eน ธนาคารจึงมุ่งมั4น
ดําเนินการกําหนดหลกัปฏิบตัิในการกํากับดแูลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดบัสงูสดุสําหรับกิจกรรม
ตา่งๆของธนาคาร 
 
หลักการกาํกับดูแลกิจการ 
 
ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนดประเมินและบริหารจดัการความเสี4ยงและความไมแ่นน่อนตา่งๆ ที4เกิดขึ Eนโดยกําหนด
กระบวนการควบคุมภายในเพื4อให้การดําเนินธุรกิจและการควบคุมในด้านต่างๆ ซึ4งรวมด้านการเงินและปฏิบัติการ
ตลอดจนการกํากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที4เกี4ยวข้องโดยให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและกํากับการปฏิบัติงานทําหน้าที4ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารให้
สามารถขบัเคลื4อนองค์กรเพื4อบรรลเุป้าหมายกลยทุธ์ที4ตั Eงไว้ในขณะที4มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 
นอกจากนี E ธนาคารยงัเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในเรื4องจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมาย
และระเบียบข้อบงัคบัที4เกี4ยวข้องตลอดจนระเบียบปฏิบตัิทางวินยั 
 
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการเพื4อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
เพื4อให้ผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจและเชื4อมั4นในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร อันจะช่วยเสริม
ศกัยภาพในการแขง่ขนัและมลูคา่เพิ4มตลอดจนสร้างความมั4นคงแก่ธนาคาร  
 
 การกาํกับดูแลกิจการ 
 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  
 
ธนาคารคํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิพื Eนฐานอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั Eงมีการสื4อสารกบัผู้
ถือหุ้นในเชิงรุกอยูเ่สมอ เช่น สทิธิในการซื Eอขายหรือโอนหุ้นและการได้รับทราบข้อมลูขา่วสารต่างๆของธนาคาร การมีสว่น
แบง่กําไรอยา่งเทา่เทียม และการเข้าร่วมประชมุเพื4อใช้สทิธิออกเสยีงแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะพิจารณาตดัสนิใจใน
เรื4องที4มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั เช่น การแต่งตั Eงกรรมการ การแต่งตั Eงผู้สอบบญัชี การจดัสรรกําไร การจ่ายเงินปันผล
การเพิ4มทนุหรือลดทนุและการอนมุตัิรายการพิเศษเป็นต้น  
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ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีภายในสี4เดือน นับแต่วนัสิ Eนสดุรอบปีบญัชีของธนาคาร สําหรับการ
ประชุมคราวอื4นนอกเหนือจากการประชุมสามญัเรียกว่าการประชุมวิสามญั ซึ4งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื4อใดก็ได้
ตามแตจ่ะเห็นสมควร ทั Eงนี E การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของธนาคารประจําปี 2561 ได้จดัขึ Eนเมื4อวนัที4 20 เมษายน 2561 
 
ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื4องเพื4อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง
การเสนอชื4อบุคคลที4มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื4อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั Eงเป็นกรรมการธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชมุผู้ ถือหุ้นในระหวา่งวนัที4 1 ตลุาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 ตามหลกัเกณฑ์ที4ธนาคารกําหนด ซึ4งในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นขอเสนอบคุคลเพื4อเข้ารับเลอืกตั Eงเป็นกรรมการประจําปี 2561 อย่างไรก็
ตาม จากการพิจารณาคณุสมบตัิของบุคคลเพื4อเข้ารับเลือกตั Eงเป็นกรรมการที4กลุ่มผู้ ถือหุ้นได้เสนอชื4อดงักล่าวพบว่าไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นเสนอบุคคลเพื4อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั Eงเป็นกรรมการของธนาคาร 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการ จึงไม่ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื4อ
นําเสนอตอ่ที4ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื4อพิจารณาเลอืกตั Eงเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ธนาคารได้จัดสง่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยวาระการประชุมมี
การระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเรื4องเสนอเพื4อทราบ หรือเพื4อพิจารณา รวมทั Eงข้อเท็จจริงและเหตผุลตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการแตล่ะวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุ ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การออก
เสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2560 ในรูปเลม่ โดยธนาคารมอบหมายให้ บริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้จดัสง่หนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพิจาณาลว่งหน้าก่อนการประชมุ 14 วนั รวมทั Eงได้เผยแพร่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่า 14 วนั เพื4อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูสําหรับ
ก่อนการตดัสินใจลงมติ นอกจากนี E ธนาคารได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลาดหลกัทรัพย์) ด้วย ตลอดจนโฆษณาคําบอกกลา่วหนงัสอืนดัประชมุทางหนงัสือพิมพ์รายวนัเป็นเวลา 3   วนัติดต่อกนั
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัตามที4กฎหมายได้กําหนดไว้ ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที4เข้าร่วมประชุม โดยจดัให้มีเจ้าหน้าที4ลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเพื4อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น โดยธนาคารได้นําระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื4อจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม นอกจากนี Eได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั4วโมง และในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้นยงั
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื4อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที4ยงัไม่ลงมติได้อีกด้วย ในกรณีผู้ ถือหุ้นที4มีความประสงค์
จะมอบให้บคุคลอื4นเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จดัทําแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบ
ฉนัทะ และแนบแบบฟอร์มดงักลา่วจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ และเพิ4มทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นโดยเสนอ
ชื4อกรรมการอิสระพร้อมประวตัิให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 มีผู้ ถือหุ้น
จํานวน 6 ราย มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ4งเป็นกรรมการอิสระที4ธนาคารเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
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ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชมุร้อยละ 90 และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และผู้ ถือหุ้นที4มอบฉนัทะรวมจํานวน 319 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั Eงสิ Eน 29,334,795,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.8777 
ของจํานวนหุ้นที4จําหนา่ยได้ทั Eงหมด ก่อนเริ4มเข้าสูก่ารประชมุตามวาระ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท
ชี Eแจงในที4ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบถึงสทิธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึ4งทําหน้าที4เป็นประธานในที4ประชุมได้ให้ความ
มั4นใจว่าผู้ เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี E
ธนาคารได้นําเสนอข้อมลูในระบบวีดีทศัน์ รวมทั Eงจัดให้มีการแปลเป็นภาษาองักฤษเพื4ออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติ ทั Eงนี E กรรมการและผู้บริหารที4เกี4ยวข้องได้ตอบคําถามรวมทั Eงข้อมลูต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน สําหรับการนบั
คะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไป
ตามลําดบัในหนงัสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ4มหรือสลบัวาระการประชุมในการนับคะแนนเสียง ธนาคารได้ใช้บัตร
คะแนนเสียงที4มีบาร์โค้ด (Barcode) และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นที4ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ภายหลัง
การประชุมผู้ ถือหุ้ น ธนาคารได้จัดทํารายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ สรุปสาระสําคญัของคําถาม 
คําชี Eแจง ตลอดจนข้อคิดเห็นตา่งๆ คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที4ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย และงดออกเสยีงเทา่ไร เป็นต้น โดยจดัสง่ร่างรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่หนว่ยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้องภายใน 14 
นบัแตว่นัประชมุผู้ ถือหุ้นซึ4งเป็นไปตามที4กฎหมายกําหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com สําหรับให้ผู้ ถือหุ้น
ใช้อ้างอิงด้วย 
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 
ธนาคารตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั Eงหน้าที4ในการดแูลผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทกุราย จึงได้จดัให้มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื4อป้องกนัการนํา
ข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื4อประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีหลกัเกณฑ์ห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคาร รวมถึงคูส่มรส และบตุรที4ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะใช้ข้อมลูภายในอนัเป็นสาระสาํคญัและมี
ผลกระทบตอ่การเปลี4ยนแปลงหลกัทรัพย์ของธนาคาร ซึ4งยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ไปใช้เพื4อทําการซื Eอ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนช่วงเวลาที4ข้อมลูนั Eนจะเผยแพร่สูส่าธารณชน นอกจากนี E กรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงูตั Eงแต่ระดบัรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ Eนไป หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผู้ดํารงตําแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที4เป็นระดบัผู้บริหารหน่วยงานขึ Eนไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที4ต้องรายงานการซื Eอ-ขาย
หลกัทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี4ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของธนาคารต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) และต้องสําเนารายงานดงักลา่วให้สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่เพื4อ
เก็บเป็นหลกัฐาน  ธนาคารได้จดัทําหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร พนกังานของธนาคารที4
ครอบคลมุเรื4องการใช้ข้อมลูภายใน และแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที4 โดยหลีกเลี4ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื4อให้
การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และโปร่งใส 
 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
ธนาคารให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่
ค้า เจ้าหนี E และหนว่ยงานภาครัฐที4เกี4ยวข้อง   
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จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย (CIMB Thai Code of Conduct) 
 

1. ลูกค้า 
ธนาคารมุง่มั4นในการนําเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ที4มีคณุภาพ และการปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้า รวมทั Eงปฏิบตัิต่อ
ลกูค้าอย่างเป็นธรรมในการทําธุรกรรมต่างๆ เพื4อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวธนาคารได้จัดตั Eงหน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณ์ลกูค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยหนว่ยงานนี E ซึ4งทํางานร่วมกบัศนูย์บริการลกูค้า
ทางโทรศพัท์ และหนว่ยงานอื4นๆ เพื4อรับและดําเนินการเกี4ยวกบัเรื4องร้องเรียนต่างๆ ของลกูค้า ทั Eงนี E หน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณ์ลกูค้าได้จดัทํานโยบายการจดัการเรื4องร้องเรียนเพื4อเป็นเอกสารอ้างอิงหลกัและเป็นแนวทางในการรับเรื4อง
ร้องเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการ หน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณ์ลกูค้าเป็นหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจดัการเรื4องร้องเรียนของลกูค้า เพื4อให้มั4นใจว่าเรื4องร้องเรียน
ตา่งๆได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานผู้ เชี4ยวชาญเฉพาะเรื4องอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทนัเหตกุารณ์ ซึ4งการจดัการ
เรื4องร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมนี Eมีผลต่อความไว้วางใจและความเชื4อมั4นของลูกค้าต่อธนาคารเช่นกัน 
นอกจากนี E ธนาคารยงัให้ความสาํคญักบัการรักษาข้อมลูของลกูค้าโดยการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที4เกี4ยวข้อง
อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้กบับคุคลอื4น เว้นแต่กรณีการเปิดเผยตามที4กฎหมายกําหนดหรือได้รับ
อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้าเทา่นั Eน 
 

2.  ผู้ถอืหุ้น 
ธนาคารให้ความสําคญักบัการมีระบบการทํางานที4ทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ
ควบคมุภายใน  และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจโดย
ถือเป็นนโยบายที4พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนที4เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้ น ปกป้องรักษา
ทรัพย์สนิ และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม ในขณะเดียวกนัก็สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิอยา่งเต็มที4และเทา่เทียม
กนัในลกัษณะที4เปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที4ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียในเรื4องที4มีการพิจารณาในที4ประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นที4มี
สว่นได้เสยีรายนั Eนจะต้องงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื4องดงักลา่ว นอกจากเป็นการลงคะแนนเลอืกตั Eงกรรมการ 
 

3.  พนักงาน 
ธนาคารเชื4อมั 4นในการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความสําคญักับการพฒันาคุณภาพของ
บุคลากร โดยส่งเสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆอยา่งตอ่เนื4อง เพื4อให้พนกังานมีโอกาสในการยกระดบั
การปฏิบตัิงานของตนและมีทางเลอืกในการพฒันาวิชาชีพมากขึ Eน การดําเนินการดงักลา่วจะช่วยให้ธนาคารมีการเติบโตที4
ยั4งยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็นอยา่งดี แม้ในภาวะตลาดที4มีการแขง่ขนัรุนแรงก็ตาม 
 

4.  เจ้าหนี Dและคู่ ค้า 
ธนาคารยึดมั4นในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดบัสงูและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั โดยทํา
ธุรกิจกบัเจ้าหนี Eและคูค้่าอยา่งเป็นธรรมและสอดคล้องกบักฎระเบียบที4เกี4ยวข้อง  
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5.  คู่แข่ง 
ธนาคารเห็นความสําคญัของสภาวะการดําเนินธุรกิจที4มีการแข่งขนัและเป็นธรรม จึงปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม รวมทั Eงไมก้่าวลว่งเข้าไปยงัข้อมลูที4เป็นความลบัของคู่แข่ง ในขณะเดียวกนัก็ช่วยรักษาชื4อเสียงของคู่แข่ง โดยมี
การกําหนดหลกัปฏิบตัิที4ดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพื4อเป็นแนวทางสาํหรับพนกังาน 
 

6.  ชุมชนและสังคม 
ธนาคารตระหนกัวา่ธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกตอ่ชมุชนและสิ4งแวดล้อมได้  จึงได้มีการทําและสง่เสริม

กิจกรรมการกศุลตา่งๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน  โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพื4อชว่ยเหลอืพระภิกษุ
สงฆ์ เด็กที4ด้อยโอกาส และชมุชนโดยทั4วไป (ดรูายละเอียดกิจกรรมเพื4อสงัคมของธนาคารได้ในหวัข้อความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
ธนาคารตระหนกัและให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที4มีความถกูต้อง ทนัการณ์ ชดัเจน และทั4วถึง โดยเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ เพื4อให้ผู้ลงทุนและผู้ ที4เกี4ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื4อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคารทั Eงข้อมูลภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั Eงเปิดเผยข้อมูลในแบบรายงาน
ประจําปีตามหลกัเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-
2) และการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ที4จะสร้างความเชื4อมั4นให้แก่นกัลงทนุตอ่ตลาดทนุไทย  รวมทั Eงให้บริการ
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้อง ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์ และ
ประชาชนทั4วไป การดําเนินการตา่งๆ ดงักลา่วได้แก่ 
 
• หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์และสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ทําหน้าที4ในการเผยแพร่ข้อมลูธนาคารและป็นตวัแทนใน

การสื4อสารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สื4อมวลชนและผู้ ที4สนใจทั4วไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรม
ที4เป็นสาระสาํคญัอยา่งถกูต้อง ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆที4เกี4ยวข้อง  
ในปี 2561 ธนาคารมีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื4อนําเสนอข้อมลูทั Eงทางตรงและทางอ้อมดงันี E 
1.  ธนาคารให้การต้อนรับนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์จํานวน 6 รายเข้าพบฝ่ายบริหารรวมทั Eงสิ Eน 12 ครั Eง เพื4อรับทราบ

สถานภาพการประกอบการ 
2.  จดัทําการเผยแพร่ขา่ว (Press Release) ในกรณีที4บริษัทมีกิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธุรกิจที4สาํคญั 
3.  มีช่องทางให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามของผู้ลงทนุและสื4อมวลชนที4ติดตอ่ทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ที4 

ir@cimbthai.com หรือทางโทรศพัท์ 02-626-7738 หรือทางเว็บไซต์ 
http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/ 

• การแถลงข่าวต่อสื4อมวลชนเพื4อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสูป่ระชาชนทั4วไปเกี4ยวกบัผลประกอบการของธนาคารและทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื4อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมลูอยา่งทั4วถึง และเปิดโอกาสให้นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์
ทั Eงในประเทศและตา่งประเทศได้สอบถามธนาคารเกี4ยวกบัผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้ 
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 
ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุทีิ4มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเชี4ยวชาญในสาขา
ด้านการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบญัชีตรวจสอบและเป็นบคุคลที4เคยดํารงตําแหน่ง
ในหนว่ยงานของรัฐ รวม 11 คน การเลอืกตั Eงคณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามมติที4ประชุมผู้ ถือหุ้นและตามข้อบงัคบั
ธนาคาร ซึ4งกําหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้กําหนด
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและการจัดตั Eงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องตามประกาศ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยเรื4อง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุเรื4อง การ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที4ออกใหมแ่ละที4แก้ไขเพิ4มเติม ประกอบด้วย 

กรรมการที4เป็นผู้บริหาร 2 คน 
กรรมการที4ไมเ่ป็นผู้บริหาร 4 คน 
กรรมการอิสระ  5 คน (ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั(งคณะ) 

 
โดยกรรมการอิสระ 3 คนดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบตัิที4สอดคล้องตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที4ดี   
 
นอกจากนี E คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั Eงกรรมการคนหนึ4งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็นบุคคล
เดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร มีการแบง่แยกอํานาจหน้าที4ระหว่างกนัอย่างชดัเจน เพื4อ
แบง่แยกอํานาจหน้าที4ในการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบริหารงานประจําออกจากกนั ไม่ให้คนใดคนหนึ4งมี
อํานาจโดยไมจํ่ากดั ตลอดจนเพื4อความเป็นอิสระของประธานกรรมการในการกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 
 
คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจําปีทุกครั Eง ให้กรรมการจํานวนหนึ4งในสามของจํานวนกรรมการที4จะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆไปให้
กรรมการคนที4อยูใ่นตําแหน่งนานที4สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการที4ออกจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตั Eงเข้ามา
ใหมก็่ได้ 
 
ธนาคารมีนโยบายเรื4องการดํารงตําแหนง่ในบริษัทอื4นของคณะกรรมการไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการ เพื4อให้สอดคล้อง
กบัแนวปฏิบตัิที4ดีของหนว่ยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้อง เช่น ธนาคารแหง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดงันี E 

• กรรมการ ผู้จดัการ และผู้มีอํานาจในการจัดการและที4ปรึกษาของของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ 
หรือกรรมการที4เป็นผู้บริหาร อยา่งใดอยา่งหนึ4งหรือหลายอยา่งในบริษัทอื4นได้ไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยไมร่วมการ
ดํารงตําแหนง่ในสถาบนัการเงิน 

• กรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ และที4ปรึกษาของธนาคารสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ทั Eงในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นบัการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ
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ธนาคารเป็น 1บริษัทด้วย) โดยไม่นบัรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที4ธนาคารได้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี E 

 
ธนาคารได้แตง่ตั Eง นายเศรษฐจกัร ลียากาศ เป็นเลขานกุารบริษัทและทําหน้าที4เลขานกุารคณะกรรมการเพื4อทําหน้าที4ให้
คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื4อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
กํากบัดแูลกิจการที4ดี ดงันี E  

- ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบื Eองต้นแกก่รรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัตา่งๆของธนาคารให้
มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที4ดี 

- จดัให้มีและดําเนินการเรื4องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั Eงติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการและมติที4ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร หนงัสือ
นดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของธนาคาร 

- ดําเนินการจดัเตรียมเอกสารและข้อมลูที4เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที4ของกรรมการใหม ่แนะนําลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม ่

- จดัให้มีหลกัสตูรฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ เพื4อเพิ4มพนูความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทกัษะและประสบการณ์ที4
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การทําหน้าที4กรรมการ 

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที4รับผิดชอบต่อหน่วยงานที4กํากับธนาคารเป็น
กฎระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

- ติดตอ่และสื4อสารกบัผู้ ถือหุ้นทั4วไป ให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของธนาคาร 
- ดําเนินการอื4นๆ ตามที4คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ/กําหนด 
- อบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื4องด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าที4เลขานกุารบริษัท 

 
ข.   คณะกรรมการชุดย่อย 
 
คณะกรรมการได้มีการแต่งตั Eงคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการ Board Risk Committee คณะกรรมการจดัการ ฯลฯ เพื4อ
ช่วยกลั4นกรองการปฏิบัติงานเฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที4ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล เพื4อให้ธนาคารมีระบบการกํากบัดแูลกิจการที4ดี   
 
ค. บทบาท หน้าทีJและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. ความเป็นผู้นําและวิสัยทัศน์ 
กรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทกัษะ ความสามารถเฉพาะด้านที4
เป็นประโยชน์กบัธนาคาร ทั Eงนี E ธนาคารกําหนดบทบาท หน้าที4 และความรับผิดชอบตลอดจนการสรรหา การแต่งตั Eง และ
การถอดถอนกรรมการของธนาคารไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการและข้อบงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมี
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อํานาจและมุ่งปฏิบตัิหน้าที4ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของ
ธนาคาร ติดตามดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี4ยงที4มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการ
บริหารงานของฝ่ายจดัการตามนโยบายและกลยทุธ์ที4วางไว้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

2. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ธนาคารกําหนดหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื4อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารที4มีตอ่ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน คู่
ค้า/เจ้าหนี E ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสงัคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจ การรักษาความลบัของ
ลกูค้า ความซื4อสตัย์ ยตุิธรรม มีคณุธรรมในวิชาชีพ  ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบตัิตามกฎ
ข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด อีกทั Eงให้ความร่วมมือต่อองค์กรที4กํากบัดแูลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นภาระหน้าที4ที4บคุลากร
ของธนาคารทกุคนต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกิจการของธนาคารเป็น
ประจําโดยใช้ดลุยพินิจอยา่งถกูต้อง หากพบวา่มีการลว่งละเมิดหลกัการกํากบัดแูลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการ
ลงโทษผู้ละเมิดนั Eนทางวินยั โปรดดรูายละเอียดหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารได้ที4เว็บไซต์
ธนาคาร www.cimbthai.com ทั Eงนี E ธนาคารได้สื4อสารให้พนกังานทกุคนรับทราบแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม
และหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผา่น Lotus Notes  
 
ธนาคารมีมาตรการในการป้องกนัเกี4ยวกบัรายการที4อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที4เกี4ยวโยงกนั หรือ
รายการระหวา่งกนัที4ไมเ่หมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี E 
• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเชื4อ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรือ ทําธุรกรรมที4มีลกัษณะคล้ายการให้

สินเชื4อแก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  หรือแก่กิจการที4มีผลประโยชน์เกี4ยวข้องกบักรรมการหรือผู้มีอํานาจในการ
จดัการของธนาคารกบัธนาคารทุกกรณีตามอตัราส่วนที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดยต้องได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์  และไม่มีกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการที4มีผลประโยชน์เกี4ยวข้องกบัการให้
สินเชื4อลงทุนก่อภาระผูกพนั หรือทําธุรกรรมที4มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื4อนั Eนๆ เข้าร่วมพิจารณาอนุมตัิสินเชื4อใน
รายการนั Eน 

• ธนาคารมีนโยบายเกี4ยวกบัการดําเนินธุรกรรมสาํคญัไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตกลงเข้า
ทํารายการที4เกี4ยวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพื4อก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ4งสนิทรัพย์ที4สําคญั 
และ/หรือสทิธิในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ4งสนิทรัพย์ที4สาํคญัของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของ
หนว่ยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้อง 

 
การพิจารณารายการที4เกี4ยวโยงกนัหากเข้าเกณฑ์การทํารายการที4เกี4ยวโยงกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการธนาคาร รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดบัสูงและผู้บริหารซึ4งดํารงตําแหน่งในการเงินและผู้ ที4
เกี4ยวข้องอื4นๆ ตามข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) 
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการต้องดําเนินการดงันี E 
1) ดแูลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการนั Eนสมเหตสุมผล เป็นไปเพื4อประโยชน์สงูสดุต่อธนาคาร และเงื4อนไข

ของรายการไมแ่ตกตา่ง หรือเสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก และ 
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v)  ดแูลให้กระบวนการพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผย
ข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งเพียงพอ 

 
การดําเนินการอนุมัติรายการที4เกี4ยวโยงกัน มีขั Eนตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื4อขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติ
จะต้องไมเ่ป็นผู้มีสว่นได้เสยีกบัการทํารายการ และกรรมการที4มีสว่นได้เสยีต้องไมเ่ข้าร่วมประชมุและออกเสียง นอกจากนี E 
อาจจดัให้มีความเห็นจากที4ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ4มเติม กรณีรายการดงักลา่วต้องขอความเห็นชอบจากที4ประชมุผู้ ถือ
หุ้น 
 
ง.  การประชุมคณะกรรมการ  
 
ธนาคารมีการกําหนดวนัประชมุคณะกรรมการไว้ลว่งหน้าตลอดทั Eงปี โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่าง
น้อยหนึ4งครั Eงในทกุๆไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพื4อทราบและเพื4อพิจารณาอย่างชดัเจน  และอาจจดัให้มีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ4มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยงัคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชมุ เพื4อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาศกึษาวาระการประชุมอย่างเพียงพอและจดัสรรเวลาในการประชุม
อยา่งเหมาะสม เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้จดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการ
ประชุมที4ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื4อพร้อมสําหรับให้คณะกรรมการและหน่วยงานที4เกี4ยวข้อง
ตรวจสอบได้ ในปี 256w ธนาคารได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการธนาคารรวมจํานวน 12 ครั Eง (รายละเอียดการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การเข้าร่วมประชมุของกรรมการ”)  
 
จ.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 
ธนาคารจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจําทกุปี เพื4อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผล
การปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ4งขึ Eน โดยแบบประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุด
ย่อยโดยประเมินแบบรายคณะ ทั Eง (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-
Evaluation) ซึ4งแบ่งออกเป็น 6 สว่น ได้แก่ 1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที4 และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชมุคณะกรรมการ 4) การทําหน้าที4ของกรรมการ 5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้ บริหารและประเมินแบบรายบุคคล ซึ4งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2) การประชมุของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที4 และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที4รวบรวมผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
เสนอตอ่ประธานกรรมการ เพื4อพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตอ่ไป 
 
หากจําเป็น คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งตั Eงที4ปรึกษาภายนอกเพื4อช่วยกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารอยา่งน้อยสามปีตอ่หนึ4งครั Eง และเปิดเผยการดําเนินการดงักลา่วไว้ใน
รายงานประจําปี 
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รวมทั Eงธนาคารจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหารเป็น
ประจําทกุปี เพื4อพิจารณาเปรียบเทียบกับดชันีวดัผลสําเร็จ (Key Performance Indicator) ที4กําหนดตามกลยทุธ์และ
เป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารทําหน้าที4รวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหารเสนอตอ่ประธานกรรมการตอ่ไป 
 
ฉ.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงตามหลกัเกณฑ์ที4
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน และกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานที4กํากบัดแูล ทั Eงนี E ค่าตอบแทนดงักลา่วมีอตัราที4
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบัระดบัคา่ตอบแทนของสถาบนัอื4น โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี E 
 
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 
ธนาคารกําหนดเกี4ยวกบัคา่ตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบงัคบัของธนาคารอย่างกว้างๆ เพื4อให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที4จะ
ปรับเปลี4ยนได้ตามผลการดําเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์  โดยกําหนดให้กรรมการของธนาคารมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวลั เบี Eยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื4น ซึ4งที4
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิ โดยที4ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะ
กําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี4ยนแปลงก็ได้ ทั Eงนี E ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนกังานหรือลกูจ้างของธนาคารซึ4งได้รับเลอืกตั Eงเป็นกรรมการในอนัที4จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที4เป็น
พนกังานหรือลกูจ้างของธนาคาร 
 
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ เสนอข้อมลูตอ่ที4ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเสนอค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัการสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวให้กบัธนาคารและผู้ ถือหุ้น และคํานงึถึงปัจจยัตา่งๆ เช่น ความสอดคล้องกบัคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 
ทั Eงนี E   ที4ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครั Eงที4 24 ประจําปี 2561 เมื4อวนัที4 20 เมษายน 2561 ได้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2561 โดยอตัราคา่ตอบแทนรายละเอียดดงันี E 
 

1. ค่าเบี Dยประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2561 
ค่าเบี Dยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบี Dยประชุม 
(รายครัDง) 

1.  คา่เบี Eยประชมุ   
● ประธานกรรมการ 71,500 บาทตอ่คน 58,500 บาทตอ่คน 
● รองประธานกรรมการ 48,400 บาทตอ่คน 39,600 บาทตอ่คน 
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● กรรมการ 24,000 บาทตอ่คน 20,000 บาทตอ่คน 
2. คา่รับรอง   

● ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอ่คน - 
ทั(งนี( กรรมการจะเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดที้�เกิดขึ(น 

 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที4ได้รับการแต่งตั Eงจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็น

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ4มเป็นค่าเบี Eยประชุมรายเดือนและค่าเบี Eยประชุม

จากการเข้าร่วมประชมุรายครั Eง ดงันี E 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2561 
ค่าเบี Dยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเบี Dยประชุม 
(รายครัDง) 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   
● ประธาน 39,600 บาทตอ่คน 32,400 บาทตอ่คน 
● กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

2.  คณะกรรมการชดุยอ่ยอื4นๆ   
● ประธาน 28,600 บาทตอ่คน 23,400 บาทตอ่คน 
● กรรมการ 22,000 บาทตอ่คน 18,000 บาทตอ่คน 

ทั(งนี( กรรมการจะเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดที้�เกิดขึ(น 

 
• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพิ4มจากการที4ได้รับมอบหมายหน้าที4ความรับผิดชอบ

เพิ4มขึ Eนตามที4คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด 
• คณะกรรมการอาจแต่งตั Eงบุคคลใดมาเป็นที4ปรึกษาคณะกรรมการ เพื4อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของ

ธนาคาร  โดยกําหนดคา่ตอบแทนตามที4เห็นสมควร 
• คณะกรรมการมีหน้าที4เปิดเผยจํานวนคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั และกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของหนว่ยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้อง 
 
ช.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 
ธนาคารมีนโยบายในการสง่เสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกี4ยวกบับทบาทหน้าที4 และความรับผิดชอบของกรรมการ
และศึกษาดูงานที4เกี4ยวข้องต่างๆอย่างสมํ4าเสมอ เพื4อเพิ4มพูนความรู้และพัฒนาวิสยัทัศน์ให้กว้างไกล โดยกรรมการ
ธนาคารสว่นใหญ่ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors: IOD) ได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Programme (DCP) และหลกัสตูร Director 
Accreditation Programme (DAP) ทั Eงนี E รายละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ที4ประวัติ
คณะกรรมการธนาคาร 
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สาํหรับในปี 2561 มีกรรมการใหม่ที4ได้รับแต่งตั Eงจากที4ประชุมผู้ ถือหุ้นและที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมจํานวน 3 
คน ทั Eงนี E ธนาคารจดัให้มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจํา 
พร้อมทั Eงได้ส่งมอบคู่มือกรรมการเพื4อปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลที4ดี ซึ4งมีหวัข้อต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที4
ความรับผิดชอบของ “กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทั Eงรวบรวมกฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ที4กรรมการควรทราบ
ในฐานะการเป็นกรรมการ 
 
ธนาคารมีความมุ่งมั4นในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสําหรับผู้บริหารและพนกังานอื4นในทุกระดบั โดยมุ่งเน้นด้านการ
พฒันาทางอาชีพและการวางแผนบคุลากรภายใน เพื4อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนกังานมีความพร้อมทั Eงใน
ด้านความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะที4จําเป็นในตําแหน่ง
งานนั Eนๆ เพื4อสนบัสนุนการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื4อง ธนาคารได้นําเสนอ 3D Academy ขึ Eนมาเพื4อช่วย
พฒันาทกัษะใหม่ๆ ที4จําเป็นต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของธนาคารในอนาคต 
นอกจากนี E ธนาคารยงัคงส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื4องนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้ อื4น (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านสื4ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) ผา่นบนมือถือที4สามารถเรียนรู้ได้ทกุที4ทกุเวลาอีกด้วย 
 
ซ.  แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
 
ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของการดําเนินกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื4อง จึงมอบหมายให้ทรัพยากรบคุคล
จดัทําแผนการสบืทอดตําแหน่ง เพื4อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดบัสงูและพฒันาผู้ ที4มีศกัยภาพที4จะสืบ
ทอดตําแหนง่สาํคญัในการบริหารงานและดําเนินธุรกิจของธนาคารได้อยา่งตอ่เนื4อง ทั Eงที4สามารถสืบทอดตําแหน่งได้ทนัที
หรือในระยะเวลาที4กําหนดโดยมีขั Eนตอนสําคญัในการดําเนินการ เพื4อผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร  
 
9.2     คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคาร 
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย  
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
 3. คณะกรรมการ Board Risk Committee  
        4.   คณะกรรมการสาํหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ 
 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายมาริษ สมารัมภ์       กรรมการอิสระ                  เป็น     ประธาน   
2. นายชาญมน ูสมุาวงศ์  กรรมการอิสระ                     เป็น     กรรมการ 
3. นายรอม หิรัญพฤกษ์   กรรมการอิสระ       เป็น     กรรมการ 
4. นางสาวสริิพร สนั4นไพเราะ ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน          เป็น     เลขานกุารเกี4ยวกบังานตรวจสอบภายใน  
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5. นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน   เป็น     เลขานกุารเกี4ยวกบังานกํากบัการปฏิบตัิงาน  
  

อาํนาจ หน้าทีJและความรับผิดชอบ 
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตัิหน้าที4ตามกฎหมายทั Eงในด้านบญัชี หลกัปฏิบตัิในการรายงานต่างๆ และ

หลกัการกํากบัดแูลกิจการที4ดี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี4ยง 
และหลกัปฏิบตัิในการกํากบัดูแลกิจการ เพื4อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่โดยคํานึงถึงข้อกําหนดละหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั Eงข้อกําหนดสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ด้วย  

2. สอบทานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. เสนอแต่งตั Eงผู้ สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีภายนอกที4เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ ถือหุ้น 
รวมทั Eงสอบทานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีภายนอก 

4. สอบทานประสิทธิผลของงานกํากับการปฏิบัติงาน รวมทั Eงกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกํากับการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของทางการที4เกี4ยวข้อง 

5. สอบทานประเด็นเกี4ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตามที4หนว่ยงานกํากบัดแูลของทางการตรวจพบ และดแูลให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขอยา่งเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจดัการ 

6. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ เพื4อนําเสนอตอ่คณะกรรมการของกิจการภายในกลุม่
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

7. สอบทานรายการที4ทํากบับคุคลที4เกี4ยวข้องกนัทั Eงหมดซึ4งเสนอโดยฝ่ายจดัการอนัอาจเกิดขึ Eนภายในกลุม่ธนาคารก่อน
นําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื4อทราบเป็นระยะๆ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื4อทราบเกี4ยวกับการดําเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆหาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ววา่อาจมีรายการที4มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการ
ทจุริต การปฏิบตัิที4ไมเ่ป็นไปตามระเบียบปกติ จดุออ่นสาํคญัด้านการควบคมุภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกําหนดตา่งๆที4
เกี4ยวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที4
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากําหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ4งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลท. 

9. จดัทํารายงานการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื4อเปิดเผยในรายงานประจําปีของธนาคาร โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม รายงานนี Eจะต้องมีข้อมลูอยา่งน้อยตามที4 ตลท. กําหนด 

10. กําหนดขอบเขตบทบาทและหน้าที4ความรับผิดชอบของผู้ เชี4ยวชาญภายนอกในการให้บริการคําปรึกษาแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั Eงฝ่ายบริหารเพื4อทําหน้าที4ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจ้ง 

11. อนมุตัิปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที4เกี4ยวกับการกํากบัการปฏิบตัิงานที4หน่วยงานกํากับ
ดแูลไมไ่ด้กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

12. อนมุตัิรายงานการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที4หนว่ยงานที4เกี4ยวข้องกําหนด 

13. อนมุตัิกฎบตัรของงานตรวจสอบภายในและงานกํากบัการปฏิบตัิงาน 
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14. ปฏิบตัิหน้าที4อื4นใดตามที4กําหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. ปฏิบตัิภารกิจอื4นใดตามที4คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

ครอบคลมุถึง กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 

 
2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และกาํกับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 

1. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ  กรรมการอิสระ   เป็น ประธาน 

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง   รองประธานกรรมการ               เป็น กรรมการและประธาน
สาํรอง 

3. ดาตก์ุ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา  กรรมการ    เป็น กรรมการ  
4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร  ผู้บริหารสงูสดุบริหารทรัพยากรบคุคล  เป็น เลขานกุาร 

  

   
 อาํนาจ หน้าทีJและความรับผิดชอบ 

1. ด้านสรรหา 
• กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ขึ Eนไป) เพื4อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และสง่นโยบายดงักลา่วให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหากมีการร้องขอ 

• คดัเลอืก และเสนอชื4อบคุคลที4มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื4อดํารงตําแหน่งต่างๆดงัต่อไปนี E เพื4อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนมุตัิ 
ก) กรรมการธนาคาร 

ข) กรรมการธนาคารที4ได้รับการแตง่ตั Eงให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ Eนไป 

• ดแูลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที4เหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี4ยนให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที4เปลี4ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที4มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของธนาคาร 

• พิจารณาการแต่งตั Eงและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของ
บริษัทในเครือเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ 

2. ด้านกําหนดคา่ตอบแทน 
• กําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื4น รวมถึงจํานวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื4นที4ให้แก่

กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึ Eนไป) โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ที4ชัดเจน 
โปร่งใส เพื4อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และสง่นโยบายดงักลา่วให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
หากมีการร้องขอ (คา่ตอบแทนและนโยบายเรื4องผลประโยชน์และสวสัดิการต้องครอบคลมุในทกุด้านที4เกี4ยวกบั
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ค่าตอบแทน ซึ4งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนสั และทางเลือกและผลประโยชน์ที4
เกี4ยวข้องด้วย) 

• ดูแลให้กรรมการ และผู้ มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึ Eนไป) ได้รับผลตอบแทนที4
เหมาะสมกบัหน้าที4และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที4ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที4และความรับผิดชอบเพิ4มขึ Eน
ควรได้รับคา่ตอบแทนที4เหมาะสมกบัหน้าที4และความรับผิดชอบที4ได้รับมอบหมายนั Eน 

• กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ Eน
ไป) เพื4อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าที4ความรับผิดชอบ และความเสี4ยงที4
เกี4ยวข้อง รวมถึงให้ความสาํคญัการเพิ4มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
ด้วย 

• เปิดเผยนโยบายเกี4ยวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั Eงจดัทํารายงาน
การกําหนดคา่ตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี4ยวกบัเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของธนาคารด้วย 

• ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื4อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group 

• พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื4อให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

• อนมุตัิการปรับปรุงผลประโยชน์และสวสัดิการพนกังานที4มีคา่ใช้จ่ายไมเ่กิน 50 ล้านบาท  
3. ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 
• ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนกังานของ

ธนาคาร เพื4อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการของหนว่ยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้อง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื4อพิจารณาอนมุตัิ 

• อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการเพื4อให้หน่วยงานที4เกี4ยวข้องนําไปปฏิบัติ  และรายงานให้
คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็นประจําทกุปี  เพื4อสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที4ดีของธนาคาร 

4.     พิจารณาเรื4องตา่งๆตามที4ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร      
 

3.  คณะกรรมการ Board Risk Committee 
 คณะกรรมการ Board Risk Committee ประกอบด้วย 

1.  ดาโต๊ะ ล ีค๊อก ควอน   กรรมการ    เป็น ประธาน  
2.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์  กรรมการ    เป็น  กรรมการและประธาน
สาํรอง 
3.  นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น  กรรมการ    เป็น กรรมการ  
�. ดาตก์ุ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา  กรรมการ    เป็น กรรมการ 
5.  นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ  ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสี4ยง  เป็น เลขานกุาร 
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อาํนาจ หน้าทีJ และความรับผิดชอบ 
1.  อนมุตัิแตง่ตั Eงคณะกรรมการด้านความเสี4ยงชดุตา่งๆ และกําหนดอํานาจ หน้าที4และความรับผิดชอบ ตลอดจนอนมุตัิ

เปลี4ยนแปลงกรรมการและแตง่ตั Eงกรรมการใหม ่ดงันี E 
 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี4ยง 
 1.2 คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี Eสนิ 
 1.3 คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee 
 1.4 คณะกรรมการพิจารณาสนิเชื4อ 
 1.5 คณะกรรมการด้านความเสี4ยงชุดอื4นๆ ที4ได้รับการแต่งตั Eงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk 

Committee 
2. อนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสี4ยง เพดานความเสี4ยงและ Management  Action Trigger 

(MAT) ของความเสี4ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี4ยงด้านตลาด ความเสี4ยงด้านเครดิต ความเสี4ยงด้านปฏิบตัิการ ความ
เสี4ยงด้านกลยทุธ์ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดงันี E 

 กรอบ/นโยบายบริหารความเสี4ยง เพดานความเสี4ยงและ MAT ของธนาคาร 
 2.1 อนุมตัิกรอบ/นโยบายบริหารความเสี4ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯที4อาจส่งผลกระทบทําให้ระดบั

ความเสี4ยงเพิ4มขึ Eนอย่างมีนัยสําคัญ ซึ4งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที4ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได้ 

 2.2   อนมุตัิเพดานความเสี4ยงและ MATทกุประเภท ซึ4งหน่วยงานราชการอนญุาตให้คณะกรรมการที4ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได้ 

 กรอบ/นโยบายบริหารความเสี4ยง เพดานความเสี4ยงและ MAT ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
 2.3 ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี4ยงใหม่ที4บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจําเป็นต้องมี หรือการ

ปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที4อาจสง่ผลกระทบทําให้ระดบัความเสี4ยงเพิ4มขึ Eนอยา่งมีนยัสาํคญั ก่อนนําเสนอเพื4อขอ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

 2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี4ยงและ MAT ตา่งๆ ก่อนนําเสนอเพื4อขออนมุตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

3.  กํากบัดแูลการบริหารความเสี4ยงทกุประเภทและการบริหารจดัการเงินกองทนุของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทาง
การเงิน ดงันี E 

  3.1 ติดตามการดําเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยทุธ์ด้านการบริหารจดัการเงินกองทนุ รวมถึงกรอบ/นโยบาย
และกลยทุธ์อื4นๆที4เกี4ยวข้องวา่มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามที4กําหนด 

  3.2 พิจารณาอนมุตัิ Risk Posture และสถานการณ์สมมติฐานเพื4อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) 
4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอที4ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสี4ยงชุดต่างๆ 

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 
 บคุคลที4 3 (ใหม)่ ที4ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะขายผลติภณัฑ์ 
      อนมุตัิบคุคลที4 3 (ใหม)่ ของธนาคาร (ไมร่วมบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั และบริษัทใน

กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ4มขายผลิตภณัฑ์ หรือให้ความเห็นชอบบคุคลที4 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอเพื4อขออนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
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5.  กําหนดแนวทางด้านกลยทุธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสี4ยงชดุตา่งๆ 
6.  ดูแลให้มีโครงสร้างพื Eนฐาน ทรัพยากร ระบบงาน รวมถึงเครื4องมือวัดความเสี4ยงด้านต่างๆและองค์ประกอบอื4นๆ

สําหรับการบริหารความเสี4ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื4อให้ระดบัความเสี4ยงอยู่ในเกณฑ์ที4
ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมในการตระหนกัถึงความเสี4ยงและวินยัในการบริหารความเสี4ยงให้มีอย่างทั4วถึง
ทั Eงองค์กร 

7.  แตง่ตั Eงที4ปรึกษาภายนอกเพื4อทบทวนและให้คาํปรึกษาเรื4องการบริหารความเสี4ยงแกค่ณะกรรมการ Board Risk 
Committee ตามความจําเป็น  

8. อนมุตัิและกํากบัดแูลให้การดําเนินการดงัตอ่ไปนี Eเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทางราชการ 
 8.1  การเปิดเผยข้อมลูที4เกี4ยวข้องกบัความเสี4ยง และ 
 8.2  การควบคมุภายในเกี4ยวกบักระบวนการเปิดเผยข้อมลูที4เกี4ยวข้องกบัความเสี4ยง 

ครอบคลมุถึง บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม) 
 

4.  คณะกรรมการชุดย่อยสาํหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ 
 ประกอบด้วยผู้ เชี4ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึ4งมิได้เป็นพนกังานของธนาคาร และ/หรือ มิได้ดํารงตําแหน่งใน
ธนาคารอื4นใด  

1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาล ี 
2. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง 

 
อาํนาจ หน้าทีJและความรับผิดชอบ 
1. ศกึษาถึงความเป็นไปได้ตา่งๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการหรือธุรกรรมทางการเงินตามหลกัชาริอะฮ์ (Shariah 

Business) ผา่นธนาคารและบริษัทในเครือ 
2. ให้ความเห็นและนําเสนอเรื4องดงักล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยที4เกี4ยวข้องอื4นๆของ

ธนาคาร 
 
9.3  คณะกรรมการจัดการ  
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย 

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร  เป็น ประธาน  

2. ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน เป็น รองประธาน 

3. ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสี4ยง  เป็น กรรมการ 

4. ผู้บริหารสงูสดุการเงิน  เป็น กรรมการ 

5. ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน  เป็น กรรมการ 

6. ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ เป็น กรรมการ 

7. ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุบรรษัทธุรกิจ 

และวาณิชธนกิจ  เป็น กรรมการ 

8. ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ  เป็น กรรมการ 
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9. ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย  เป็น กรรมการ 
10. ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล  เป็น กรรมการ 

11. ผู้บริหารสงูสดุสื4อสารองค์กร  เป็น กรรมการ 

12. ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์  เป็น กรรมการ 

13. ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตัิงาน  เป็น กรรมการ 

14. ผู้บริหารสงูสดุธนบดีธนกิจ  เป็น กรรมการ 

15. ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย  เป็น กรรมการ 

16. ผู้บริหารสงูสดุบริหารประสบการณ์ลกูค้า เป็น กรรมการ 

17. เลขานกุารบริษัท       เป็น       เลขานกุาร 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

   

อาํนาจ หน้าทีJและความรับผิดชอบ 
1. ให้คําปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร  
2. ควบคมุดแูลและประเมินผลการดําเนินงานด้านตา่งๆของธนาคาร 
3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านตา่งๆของธนาคาร  
4. พิจารณาแผนกลยทุธ์แผนธุรกิจและแผนการบริหารจดัการเงินกองทนุและงบประมาณของธนาคาร 
5. กําหนดการทํางานร่วมกนัระหวา่งสายงานและการทํางานระหวา่งประเทศ 
6. พิจารณาเกี4ยวกบักฎเกณฑ์ที4สาํคญัอยา่งรัดกมุ 
7. อนมุตัิอํานาจอนมุตัิเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานตา่งๆที4ไมเ่กี4ยวกบัความเสี4ยง  
8. อนุมตัิปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที4เกี4ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบตัิการ/

เรื4องอื4นๆที4หนว่ยงานกํากบัดแูลไมไ่ด้กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 
9. พิจารณาอนมุตัิการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนมุตัิและนโยบายของธนาคารที4มีผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง

องค์กร 
10. อนมุตัิการแต่งตั Eงเปลี4ยนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้าที4 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื4อ

การสื4อสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย 
11. มีอํานาจในการพิจารณาตดัสนิประเด็นปัญหาที4ไมเ่กี4ยวข้องกบัการเงินในโครงการ 1Platform  
12. ทบทวนให้ความเห็นพิจารณาและอนมุตัิตั Eงสาํรองตามกฎหมายเพื4อรองรับความเสยีหายจากกรณีที4ธนาคาร/ผู้บริหาร

ถกูฟ้องร้องตามที4นําเสนอโดยหนว่ยงานกฎหมาย  
13. อนมุตัิคา่ธรรมเนียมของผลติภณัฑ์การลงทนุหรือการแนะนําลกูค้าที4ผา่นช่องทางสายงานธุรกิจรายย่อย สําหรับกรณี

ผลิตภณัฑ์ของบคุคลที4 3 และไม่ใช่รายการที4เกี4ยวโยงกนั และไม่มีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากที4คณะ
กรรมการบริหารความเสี4ยงได้เคยอนมุตัิแล้ว  

14. อนมุตัิผลติภณัฑ์ของบคุคลที4 3 ที4ไม่มีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากที4คณะกรรมการบริหารความเสี4ยงได้
เคยอนมุตัิแล้ว 

15. อนมุตัิการแตง่ตั Eงตวัแทนประกนัภยัของธนาคาร 
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16. เรื4องอื4นๆตามที4ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร 
ครอบคลมุถึง กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร : 
 
9.4    การกาํกับดูแลการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
        ธนาคารมอบหมายให้เจ้าหน้าที4ระดบับริหารของธนาคารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และให้
มีการรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการประชุมคณะกรรมการจดัการของ
ธนาคารเป็นประจําทกุเดือน  คณะกรรมการธนาคารยงัได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี4ยง เพื4อทําหน้าที4 ควบคมุ 
ติดตาม ตรวจสอบและดแูลให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี4ยงที4ได้กําหนดไว้ 
และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  นอกจากนี E คณะกรรมการธนาคารยงัได้สนบัสนุนให้
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้าที4ตรวจสอบบริษัทในเครือทั Eงหมดด้วย เพื4อให้ธนาคารสามารถกํากับดแูล 
และติดตามการปฏิบตัิตามแนวนโยบายของกลุม่ธุรกิจทางการเงินได้ รวมทั Eงสอบทานรายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจ
ทางการเงินให้ถกูต้องและเพียงพอ 
 
9.5 การดูแลเรืJองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
 ธนาคารมีการดแูลเรื4องการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที4ดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี E  
 
 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและกําหนดเป็นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที4ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการ
เปลี4ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ4งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื4อทําการซื Eอ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วง w เดือนก่อนที4ข้อมลูนั Eนจะออกสูส่าธารณชน   
 
 นอกจากนี E กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูตั Eงแตร่ะดบัรองกรรมการผู้จดัการขึ Eนไป หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที4เป็นระดบัผู้บริหารฝ่ายขึ Eนไปหรือเทียบเทา่ 
มีหน้าที4ต้องรายงานการซื Eอ-ขายหลกัทรัพย์ของธนาคารและรายงานการเปลี4ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของธนาคารต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สาํนกังาน กลต.) และต้องสาํเนารายงานดงักลา่วให้สาํนกั
กรรมการผู้จดัการใหญ่เพื4อเก็บเป็นหลกัฐาน  ธนาคารได้จดัทําจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร รวมถึง
จรรยาบรรณของพนกังานที4ครอบคลมุเรื4องการใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที4 โดยหลีกเลี4ยงความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์  เพื4อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใส ทั Eงนี E แนวทางดงักลา่ว
ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว  
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 
การแต่งตั Dงผู้สอบบัญชีภายนอกและการกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที4พิจารณาคุณสมบตัิและประวตัิผลงานของผู้สอบบญัชีภายนอก เพื4อการแต่งตั Eงเป็น
ผู้สอบบญัชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื4อพิจารณา
เสนอขออนมุตัิจากที4ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี รายชื4อของผู้สอบบญัชีภายนอกที4จะนําเสนอต้องได้รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ค่าสอบบัญชี 
 
สาํหรับปีสิ Eนสดุวนัที4 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี E 
 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 
กลุม่ธนาคารจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีจํานวนรวม 11.3 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื4นๆที4เกี4ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทาง
และคา่ถ่ายเอกสาร  
 
(2) ค่าตอบแทนอืJน (Non-audit Fee) 
 
กลุม่ธนาคารไมม่ีคา่ตอบแทนของงานบริการอื4นให้แก่ผู้สอบบญัชีของธนาคารในรอบปีบญัชี 2561  
 
�.� คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที4 ประโยชน์ และหลกัปฏิบัติของหลกัการกํากับดูแลกิจการที4ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560  (CG Code) ที4ออกโดยสํานกังาน ก.ล.ต. ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยั4งยืน  ดงันั Eน ที4ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครั Eงที4 2/2562 เมื4อวนัที4 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุตัิทบทวนนโยบายหลกัการกํากบัดแูล
กิจการของธนาคารให้สอดคล้องกบั CG Code  เพื4อนํามาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั Eง 
เพื4อให้ครอบคลมุและทนัตอ่พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการที4เปลี4ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ธนาคารให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลกั ด้วยตระหนกัว่าการที4

ธุรกิจจะเติบโตได้อยา่งยั4งยืนต้องดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม   
 
10.1   นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของสทิธิผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น พนกังาน  ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า  คู่ค้า  
เจ้าหนี I  และภาครัฐ ธนาคารจึงได้กําหนดนโยบายตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีรายละเอียดดงันี I  
   
  ลูกค้า 
  ธนาคารมุ่งมั4นในการปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้าตลอดเวลา เอาใจใส ่รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุแก่ลกูค้าด้วยการนําเสนอบริการและผลติภณัฑ์ที4มีคณุภาพและมีประสทิธิภาพ  
 
  ผู้ถอืหุ้น 
  ธนาคารมุง่มั4นให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลการดําเนินงานที4 สามารถ
สร้างผลตอบแทนที4ดีเติบโตขึ Iนอยา่งตอ่เนื4อง มั4นคงและเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที4ในการรักษาไว้
ซึ4งทรัพย์สนิ ชื4อเสยีง และภาพลกัษณ์ที4ดีของธนาคาร  
 
  พนักงาน 
  ธนาคารถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที4มีคา่อยา่งยิ4ง จึงมุง่มั4นที4จะสง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ
ของพนกังานให้มีความก้าวหน้า มีความมั4นคงในอาชีพและให้ผลตอบแทนที4เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผล
การปฏิบตัิงาน 
 
  คู่ ค้า/เจ้าหนี % 
  ธนาคารยึดมั4นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื4อสตัย์  อยู่บนพื Iนฐานของการปฏิบัติตามสญัญาและภายใต้
เงื4อนไขทางธุรกิจที4เป็นธรรมและเสมอภาคตอ่คูค้่า/เจ้าหนี I 
 
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ(งแวดล้อม 
  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ4งแวดล้อม เป็นหนึ4งในนโยบายของธนาคารที4จะตอบแทนตอ่สงัคม ธนาคารจึงมุ่ง
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที4เกี4ยวข้องอยา่งเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมเพื4อสงัคมต่าง ๆ 
ที4เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม  
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  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า 
  ธนาคารมีนโยบายสง่เสริมการแขง่ขนัภายใต้กรอบกติกาที4เป็นธรรม โปร่งใส ไมแ่สวงหาข้อมลูที4เป็นความลบัของ
คูแ่ขง่ด้วยวิธีการที4ไมส่จุริต และไมทํ่าลายชื4อเสยีงของคู่แข่งด้วยการกลา่วร้าย หรือกระทําการใดๆ  ที4ปราศจากความจริง 
หรือไมเ่ป็นธรรม 
 
  การให้ความร่วมมือต่อองค์กรที(กาํกับดูแล 
  ธนาคารมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อองค์กรที4กํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มที4 โดยธนาคารจะรายงานข้อมูล
ขา่วสาร หรือสารสนเทศต่อองค์กรที4กํากบัดแูลอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และสมํ4าเสมอ เพื4อให้มั4นใจว่าการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที4ดี 
 
ธนาคารกาํหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาํหนดหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการที(จัดทาํโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี % 
 
1.  การประกอบกิจการเพื(อความเป็นธรรม  
  ธนาคารมีนโยบายสง่เสริมการแขง่ขนัภายใต้กรอบกติกาที4เป็นธรรม โปร่งใส ไมแ่สวงหาข้อมลูที4เป็นความลบัของ
คูแ่ขง่ด้วยวิธีการที4ไมส่จุริต และไมทํ่าลายชื4อเสยีงของคู่แข่งด้วยการกลา่วร้าย หรือกระทําการใดๆ  ที4ปราศจากความจริง 
หรือไมเ่ป็นธรรม 
 
2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น 
  ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื4อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัจริยธรรม รวมถึง
สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื4องการตอ่ต้าน ธนาคารยงัได้จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื4อง “การ
ต่อต้านการคอร์รัปชั4น” เพื4อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด  ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี4ยงการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบ เพื4อป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร    
 
3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิด้านสทิธิมนษุยชนตามหลกัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เพื4อให้
กรรมการผู้บริหารและพนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนษุยชนตามที4มีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู อาทิ ความแตกต่างใน
เรื4องถิ4นกําเนิด เชื Iอชาติ เพศอาย ุสถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเชื4อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญู รวมทั Iงการไมร่่วมข้องเกี4ยว หรือสนบัสนนุหนว่ยงาน
หรือบคุคลที4ละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี 
 
4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  ธนาคารมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที4เกี4ยวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด และปฏิบตัิ
ตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไมแ่บง่แยกพื Iนฐานในเรื4องเชื Iอชาต ิเพศ สผิีว ศาสนา ชาติกําเนิด อาย ุความพิการทาง
ร่างกาย หรือลกัษณะสว่นบคุคลที4ไมเ่กี4ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการแตง่ตั Iงโยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษ 
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รวมทั Iงสวสัดิการ ต้องตั Iงอยู่บนพื Iนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั Iงการกระทํา หรือ ผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังาน 
 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  ธนาคารมุง่มั4นให้ลกูค้าได้รับประโยชน์และสร้างความพึงพอใจโดยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที4ดีอย่างมี
คณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา  รวมถึงปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง 
หรือเงื4อนไขตา่งๆ ที4มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด หากไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า เพื4อร่วมหาแนว
ทางแก้ไขไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
 
6.  การดูแลรักษาสิ(งแวดล้อม 
  ธนาคารให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัเกี4ยวกบัสิ4งแวดล้อม รวมถึงดแูลด้านความปลอดภยั 
และสิ4งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพ ปลกูฝังและสง่เสริมพนกังานให้มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิ4งแวดล้อมและ
สงัคมอยา่งตอ่เนื4องและจริงจงั ธนาคารจึงจดัทํานโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื4อให้การดําเนินงานในเรื4องดงักลา่วเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ตอ่เนื4อง ตามมาตรฐานของระบบการ
จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ4งแวดล้อมที4กําหนดไว้ 
 
7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

เพื4อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที4ชดัเจนในการดําเนินการในเรื4องดงักลา่ว ธนาคารร่วมกบัมลูนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB 
Foundation) เปิดตวัโครงการ "คอมมิวนิตี I ลิงค์" (Community Link) ซึ4งก่อตั Iงขึ Iนเพื4อช่วยเหลือและพฒันาชุมชน รวมถึง
ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมอย่างยั4งยืน โดยแนวคิดหลกัคือ สาขาต่างๆ ทั4วประเทศจะทําหน้าที4เป็นศนูย์กลาง ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการดําเนินงาน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ4นและองค์กรที4ไม่แสวงหากําไร ในการ
สร้างสรรค์โครงการที4เหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการในพื Iนที4นั Iน ๆ อยา่งแท้จริง โดยประสานความร่วมมือทั Iงใน
สว่น ลกูค้า ผู้บริหาร สื4อมวลชน และพนัธมิตรของธนาคาร ริเริ4มและต่อยอดโครงการ ด้วยความรู้ความเข้าใจในชุมชน
อยา่งแท้จริง แตพ่ฒันาด้วยเงินทนุและศกัยภาพระดบัอาเซียน 

 
8.  นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
  ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลกูค้าของธนาคารเพื4อตอบสนองความต้องการ
และสนบัสนนุในเรื4องการอนรัุกษ์พลงังาน โดยธนาคารมีสินเชื4อพลงังานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วตัถปุระสงค์ เป็นวงเงินกู้
เพื4อรองรับลกูค้าที4ต้องการลงทนุเพื4อก่อให้เกิดการประหยดัพลงังานและมีการใช้พลงังานที4มีประสทิธิภาพมากขึ Iน  
 
10.2  การดาํเนินงาน  
 
  การดําเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที4จดัทําโดย
ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย ดงันี I  
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1.    การประกอบกิจการเพื(อความเป็นธรรม  
  ธนาคารดําเนินธุรกิจด้วยหลักเกณฑ์สินเชื4อที4โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือระเบียบที4
หนว่ยงานกํากบัดแูลเป็นผู้ กําหนด นอกจากนี I ธนาคารมีมาตรการในการป้องกนัเกี4ยวกบัรายการที4อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการที4เกี4ยวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนัที4ไมเ่หมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี I 

• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเชื4อ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือ ทําธุรกรรมที4มีลกัษณะคล้าย
การให้สนิเชื4อแก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร  หรือแก่กิจการที4มีผลประโยชน์เกี4ยวข้องกบักรรมการหรือผู้มี
อํานาจในการจดัการของธนาคารกบัธนาคารทกุกรณีตามอตัราสว่นที4ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์  และไม่มีกรรมการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการที4มี
ผลประโยชน์เกี4ยวข้องกบัการให้สินเชื4อลงทนุก่อภาระผกูพนั หรือทําธุรกรรมที4มีลกัษณะคล้ายการให้สินเชื4อ
นั Iนๆ เข้าร่วมพิจารณาอนมุตัิสนิเชื4อในรายการนั Iน 

• ธนาคารมีนโยบายเกี4ยวกบัการดําเนินธุรกรรมสาํคญัไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร  ได้แก่ การ
ตกลงเข้าทํารายการที4เกี4ยวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพื4อก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ4งสนิทรัพย์ที4สาํคญั และ/หรือสทิธิในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ4งสนิทรัพย์ที4สาํคญัของธนาคาร โดยธนาคาร
ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้อง 

 
2.   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น  
 
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั(น  
  ธนาคารไม่ยอมรับการคอร์รัปชั4นใดๆ  ทั Iงสิ Iนโดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทั Iงหมดในทกุประเทศและทุก
หนว่ยงานที4เกี4ยวข้อง นอกจากนี I  คณะกรรมการของธนาคารตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จึงจดั
ให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนได้โดยตรงไปยังประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที4บริหาร  และได้ทําการเปิดเผยช่องทางดงักล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคาร    
โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื4อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน เพื4อคุ้มครองผลกระทบที4อาจ
เกิดขึ Iนกบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนดงักลา่ว  
  ทั Iงนี I เพื4อให้มั4นใจวา่ธนาคารมีแนวปฏิบตัิและข้อกําหนดที4เหมาะสมในการป้องกนัคอร์รัปชั4น ธนาคารยงัได้จดัทํา
นโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื4อง “การต่อต้านการคอร์รัปชั4น” เพื4อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ ยึดถือ
และปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหาร
ความเสี4ยงการควบคมุภายในและการตรวจสอบ เพื4อป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร   และนอกเหนือจากการประกาศใช้
นโยบายแล้ว ธนาคารยงัมีแผนงานที4จะจดัทําไว้ในระบบ E-Learning เพื4อสง่เสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่พนกังาน
อีกด้วย  ทั Iงนี I รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที4เกี4ยวข้องกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชั4น ได้เปิดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของ
ธนาคาร www.cimbthai.com ภายใต้หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการ  
  
3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั Iนพื Iนฐานที4มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกนั  โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื4อง 
เชื Iอชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื4อทางการเมือง หรือความเชื4อในทางอื4นใด  ทั Iงนี I  เพื4อเป็นการส่งเสริมและ
คุ้มครองสทิธิมนษุยชนร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ ธนาคารจึงมีกําหนดแนวปฏิบตัิไว้ดงันี I 
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• ธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ประกาศ คําสั4งตา่งๆ ของธนาคาร  

• ธนาคารยึดหลกัความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการ โดยมีหลกัปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

• ธนาคารมีมาตรฐานการจ้างงานตามที4กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ คําสั4ง และแนวปฏิบัติที4กําหนดขึ Iน
ปราศจากการ บงัคบัใช้แรงงานและการลว่งละเมิดหรือการขม่เหงในทกุรูปแบบ 

• พนกังานทกุคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภยั ตามมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

• ธนาคารได้จดัสิทธิประโยชน์ในเรื4องของสวสัดิการที4จําเป็น ให้แก่พนกังานของธนาคารมากกว่าที4กฎหมาย
กําหนด รวมทั Iงสิทธิประโยชน์อื4นๆ ทั Iงนี I ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์และเงื4อนไขไว้ปฏิบตัิภายในองค์กร 
โดยเฉพาะตามความเหมาะสม 

 
4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการสาํหรับพนกังาน เช่น กองทนุสาํรองเลี Iยงชีพ  กองทนุประกนัสงัคม  เงินช่วยเหลือกรณี
พนกังานเสยีชีวิต  การรักษาพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ห้องพยาบาลของธนาคาร   สวสัดิการพนกังานประเภท
สินเชื4อที4อยู่อาศยั สินเชื4อรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์  สินเชื4อเพื4อการศึกษา และสินเชื4อเอนกประสงค์  เพื4อให้ธนาคาร
สามารถแขง่ขนักบัธนาคารชั Iนนําของประเทศและรักษาพนกังานที4มีคณุภาพให้คงอยูก่บัธนาคารได้   ธนาคารยงัคงมีแผน
ที4จะปรับปรุงสวสัดิการเพื4อพนกังานในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื4อง เพื4อทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างที4ลกูจ้างเลือกและต้องการ
เข้าร่วมทํางานด้วย   

 
ธนาคารมีความมุง่มั4นในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในทกุระดบั โดยมุ่งเน้นด้านการพฒันาทางอาชีพและการ

วางแผนบุคลากรภายใน เพื4อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนกังานมีความพร้อมทั Iงในด้านความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถ ในปี hijk ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนกังานทั Iงสิ Iนจํานวน lmn หลกัสตูรประกอบด้วยการฝึกอบรม
ภายในธนาคารจํานวน knoหลกัสูตร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจํานวน khk หลกัสูตร คิดเป็นจํานวนวันอบรมต่อ
พนกังานเฉลี4ยเทา่กบั i วนั ตอ่คนตอ่ปีโดยมีคา่ใช้จ่ายด้านการพฒันาพนกังานในปี hijk จํานวนเงินทั Iงสิ Iน ll.o ล้านบาท 

 
ในปี hijk ธนาคารได้นําเสนอโครงการใหมด้่านการพฒันาศกัยภาพพนกังานหลายโครงการ อาทิ โครงการ lD 

Academy เพื4อพฒันาทกัษะใหม่ๆ ที4จําเป็นต่อการเปลี4ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ธนาคารในอนาคต ตลอดจนถึง การออกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะที4จําเป็นในตําแหน่งงานนั Iนๆ เพื4อ
สนบัสนุนการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื4อง นอกจากนี I ธนาคารยงัคงส่งเสริมให้พนกังานมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื4องนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching, การเรียนรู้จากผู้ อื4น (peer to peer 
learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านสื4ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านบนมือถือที4สามารถเรียนรู้ได้ทกุที4ทกุเวลาอีก
ด้วย 
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ธนาคารยังให้ความสําคญัและสนับสนุนพนกังานที4มีศกัยภาพผ่านหลกัสูตรการพฒันาความเป็นผู้ นําหลาย
หลกัสตูรทั Iงที4จัดขึ Iนในประเทศไทยและที4ระดบัภูมิภาค อาทิ เช่น หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership Programme 
(CLP), Accelerated Universal Bankers (AUB), Regional Middle Management Development Programme เป็นต้น 
ซึ4งสง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสแลกเปลี4ยนความรู้และสร้างเครือขา่ยกบักลุม่ซีไอเอ็มบีอีกด้วย 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ธนาคารให้ความสําคญักบัการให้ข้อมลูเกี4ยวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการที4ถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์ 
เพื4อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอต่อการตดัสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด
เกี4ยวกบัคณุภาพ หรือเงื4อนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

นอกจากนี I ธนาคารให้ความสําคญัในการรักษาข้อมลูที4เป็นความลบัของลกูค้า ไม่นําความลบัของลกูค้าไปใช้
เพื4อประโยชน์ของตนเองและผู้ ที4เกี4ยวข้อง รวมถงึจดัให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลกูค้าร้องเรียนเกี4ยวกบัผลติภณัฑ์และ
การให้บริการ โดยดําเนินการตอบสนองความต้องการได้อยา่งรวดเร็ว 
 
6.    การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ(งแวดล้อม 
  ปี 2561 นบัเป็นอีกปีหนึ4งที4ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยงัคงมุง่มั4นสบืสานพนัธกิจความรับผิดชอบต่อสงัคม ภายใต้
แนวคิด COMMUNITY LINK เดินหน้าติดปีก เติมฝัน เพิ4มโอกาสทางการศกึษาให้แก่เด็กนกัเรียนในพื Iนที4หา่งไกล ที4ยงัขาด
แคลนอปุกรณ์ทางการศึกษา ควบคู่กบัการพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ4นให้ชุมชนและโรงเรียนได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน
อยา่งยั4งยืน   โดยในด้านการศกึษา หนึ4งในหวัใจหลกัของการสนบัสนนุ คือ ด้าน ICT (Information and Communication 
Technology) เพื4อสร้างโอกาสที4เทา่เทียมให้เด็กนกัเรียนสามารถเข้าถึงแหลง่ความรู้ได้อย่างเปิดกว้าง ผ่านคอมพิวเตอร์ที4
ธนาคารมอบให้ นอกจากนี I ธนาคารยงัเล็งเห็นความสําคญัของการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงได้สนบัสนนุโครงการต่าง ๆ 
อาทิ แปลงเกษตรสาธิตปลกูพืชท้องถิ4น พร้อมห้องแปรรูป โรงเพาะเห็ด โรงเรือนเลี Iยงไก่ โรงเรือนเลี Iยงหม ูโรงปั Iนตุ๊กตาดิน
เผา ห้องเรียนเบเกอรี4 เป็นต้น เพื4อสง่เสริมให้เด็กๆได้ฝึกวิชาชีพและสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถิ4น ซึ4งมีหลายโครงการที4ชุมชน
ได้เข้ามาตอ่ยอดพฒันาความรู้ด้านวิทยาการที4ทนัสมยัไปพร้อมกบันกัเรียนด้วย   
 

ในด้านสงัคม ธนาคารได้ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ อาทิ ศนูย์หมอ่นไหมเฉลมิพระเกียรติฯ นครราชสมีา สาํนกังาน
หมอ่นไหมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ� พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จ. นครราชสีมา จดัหลกัสตูรและวิทยากรที4
มีความเชี4ยวชาญด้านผ้าไหม อบรมให้ความรู้การทอผ้าไหมแก่นกัเรียนและชาวบ้านชุมชนบ้านหนองม่วงหวานในทุก
ขั Iนตอน ตั Iงแตก่ารปลกูต้นหมอ่น การเลี Iยงตวัไหม จนถึงการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติจากวสัดธุรรมชาติที4หาได้
ในท้องถิ4น จนปัจจุบนัโรงเรียนและชุมชนประสบความสําเร็จอย่างดียิ4ง โดยผ้าไหมของเด็กนกัเรียนจํานวน 3 คน ได้ผ่าน
การตรวจรับรองคณุภาพมาตรฐานตรานกยงูพระราชทานสเีงิน จากศนูย์หมอ่นไหมเฉลมิพระเกียรติฯ นครราชสีมา ซึ4งเป็น
โรงเรียนแรกในประเทศไทย พร้อมกับประชาชนในชุมชนอีก 2 คนที4ได้รับตรานกยูงพระราชทานสีเงินนี I สะท้อนถึง
ความสําเร็จของความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน อีกทั Iงธนาคารยังมุ่งมั4นพฒันาโครงการที4เคยทําร่วมกับ
โรงเรียนในปีที4ผ่านมา เพื4อสง่เสริมและต่อยอดจากโครงการที4มีอยู่เดิม อาทิ “ติดปีกเติมฝัน...โครงการธนาคารหม”ู และ
โครงการอื4น ๆ อีกมากมาย เพื4อก้าวสูก่ารพฒันาอยา่งยั4งยืน ทั Iงด้านวิชาการและทกัษะชีวิต 
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นอกเหนือจากการสง่เสริมทางด้านการศึกษาและชุมชนแล้ว ธนาคารยงัมุ่งเน้นให้พนกังานได้ตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมร่วมกนั รวมถึงสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งหนว่ยงาน ผา่นการสง่เสริมความเป็นจิตอาสาและ
เสริมสร้างจิตสาํนกึในการช่วยเหลอืสงัคม โดยการรับสมคัรพนกังานของธนาคารเข้ามาเป็นจิตอาสาเพื4อร่วมโครงการต่าง 
ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานในสาขาต่างจงัหวดัได้มีสว่นร่วมในการสํารวจและนําเสนอโรงเรียนในชนบทที4ขาดแคลน 
โดยธนาคารจะเป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาและสนบัสนนุ แตก่ระบวนการทั Iงหมดรวมถึงติดตอ่กบัโรงเรียนและชมุชน พนกังาน
จะเป็นผู้ดําเนินการเอง ถือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนในท้องถิ4นอีกด้วย  
ดงันั Iน  ปรัชญาหลกัของการดําเนินโครงการเพื4อสงัคมของธนาคาร นอกจากเรื4องการศึกษาแล้ว ธนาคารยงัมุ่งมั4นที4จะ
พฒันาชมุชนไปควบคูก่นัด้วย เพราะโรงเรียนและชุมชนนั Iนเป็นสองสถาบนัที4เกื Iอหนนุกนัและกนั อนัจะนําไปสูก่ารพฒันา
อยา่งยั4งยืน 
 

นอกจากนี I  โครงการด้านสงัคมต่างๆของธนาคารในปีที4ผ่านมา ยังเกิดจากความร่วมมือของพันธมิตร เช่น  
ครอบครัวขา่ว 3   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บริษัท มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จํากดั บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากดั 
(มหาชน) มลูนิธิศภุนิมิต และ Young Creative School เป็นต้น  
 

ในปี 2561 มีนกัเรียนและโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ที4ได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของ
ธนาคารรวมทั Iงสิ Iนกวา่ 6,450 คน  
 
โครงการด้านการศกึษา 
1. โรงเรียนบ้านสบสา จ. แมฮ่่องสอน 
2. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จ. แมฮ่่องสอน 
3. โรงเรียนบ้านหนองแขม จ. สพุรรณบรีุ 
4. โรงเรียนวดัรัตนวราราม จ. สงขลา 
5. โรงเรียนบ้านสงยางสงเปลอืย จ. กาฬสนิธ์ุ 
6. โรงเรียนหนองบวัโจดดงลงิ จ. กาฬสนิธ์ุ 
7. โรงเรียนบ้านโป่งแดงนํ Iาฉ่าสามคัคี จ. นครราชสมีา 
8. โรงเรียนวดัสาํราญ จ. ลพบรีุ 
9. โรงเรียนบ้านถิ4น จ. อดุรธานี 
10. โรงเรียนบ้านป่าตาล จ. เชียงใหม ่
11. โรงเรียนบ้านหนองมว่งหวาน จ. นครราชสมีา 
12. โรงเรียนสวสัดีวิทยา จ. ศรีสะเกษ 
 
โครงการด้านสงัคมและสิ4งแวดล้อม                       
1. โครงการบริจาคโลหิต ทกุ 3 เดือน โดยร่วมมือกบัสภากาชาดไทย อยา่งตอ่เนื4องทกุปี 
2. โครงการ “รวมพลงันํ Iาใจไทย สง่ไปช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ณ สปป.ลาว” 
3. โครงการ “รวมพลงันํ Iาใจไทย สง่ไปช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในเหตกุารณ์สนึามิ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” 
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4. โครงการ “ทําดีให้คน (มอง) เห็น” เพื4อสมทบทนุก่อสร้าง โรงพยาบาลจกัษุบ้านแพ้ว จ. สมทุรสาคร 
5. โครงการ “ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์ศิลปะเด็ก ครั Iงที4 3” 
6. โครงการ “ติดปีกเติมฝัน เสริมสร้างไหมไทย สร้างรายได้สูช่มุชน” บ้านหนองมว่งหวาน จ. นครราชสมีา 
 
7.   นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
    

ธนาคารเลง็เห็นความสาํคญัอยา่งตอ่เนื4องในการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยนวตักรรมใหม่ๆ เพื4อประโยชน์
สงูสดุตอ่ลกูค้า โดยในปี 2560 โดยเน้นไปที4การปรับปรุงประสบการณ์ลกูค้าจากการนํานวตักรรมมาประยกุต์ใช้ ซึ4งในปีที4
ผา่นมาทางธนาคารได้รับรางวลัตา่งๆ จากการนํานวตักรรมมาประยกุต์ใช้  เช่น รางวลั 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, รางวลั The Best CX Employee Engagement: Honorary Mention 
จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 ในโครงการ CIMB Thai Customer Experience, รางวลั 
The Best CX Personality, CX Rockstar Award จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 โดย
มอบแก่ ดร. ปิยะวฒัน์ จิระพงษ์สวุรรณ ผู้ อํานวยการอาวโุสวิศวกรรมธุรกิจ, รางวลั ICT Excellence Award in Core 
Process Improvement  2017 จาก TMA ICT 2017 ในโครงการ Collection and Recovery Platform, รางวลั ICT 
Excellence Award in Core Process Improvement  2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ Digital Unsecured Loan 
Process Improvement, รางวลั ICT Excellence Award in Business Enabler  2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ 
Customer Experiences (CX) Management by Digital Business Intelligence System, รางวลั IDC Digital 
Transformation Award 2018: The Best Omni Experience Innovator of The Year 2018 จาก IDC Thailand เป็นต้น 
ทางธนาคารยงัคงมีความมุ่งมั4นอย่างต่อเนื4องในการนํานวตักรรมใหม่ๆ มาพฒันาองค์กร เพื4อประโยชน์สงูสดุต่อลกูค้า
ตอ่ไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง  

 
การควบคุมภายใน 
 

ธนาคารจดัโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตัิงานเพื4อให้มีระบบบริหารความเสี4ยงและระบบการควบคมุ
ภายในที4ดีเพื4อให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอยา่งมั4นคงและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที4ดี นอกจากนี H  ธนาคารตรวจสอบ
และติดตามประเมินความเพียงพอ ประสทิธิผลและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เนื4อง 
 

• องค์กรและสภาพแวดล้อม 

ธนาคารมีการจัดอง ค์กรโดยคํ านึ งถึ งการแบ่ งแยกหน้า ที4 ที4 เ หมาะสมเ พื4 อ ใ ห้มี ระบบบริหาร 
ความเสี4ยงและการควบคมุภายใน  รวมทั Hงระบบควบคมุติดตามและตรวจสอบที4มีประสิทธิผล (Three Lines of Defense) 
นอกจากนี H ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื4องให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม  ธนาคารมีการจดัทําแผนธุรกิจระยะสั Hน
และระยะกลางเพื4อกําหนดแผนกลยทุธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึ4งมีการสื4อสารให้พนกังานระดบับริหารทั Hงองค์กรได้
ทราบและนําไปดําเนินการให้บรรลแุผนและเป้าหมายที4วางไว้ 

 
• การบริหารความเสี�ยง 

ธนาคารให้ความสําคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี4ยงทั Hงจากปัจจัยภายในและภายนอก  
คณะกรรมการธนาคารแต่งตั Hงคณะกรรมการ Board Risk Committee และคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี4ยง (Risk Management Committee) เพื4อกําหนดบทบาท หน้าที4 ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกรอบการกํากับดูแลความเสี4ยงที4กําหนดไว้  คณะกรรมการ Board Risk Committee และ
หน่วยงานบริหารความเสี4ยงเป็นผู้ กําหนดกรอบการดแูลความเสี4ยง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริหารความ
เสี4ยงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคมุและติดตามความเสี4ยงตา่งๆ และเสริมสร้างให้มีวฒันธรรมองค์กร
ที4คํานงึถึงความเสี4ยง 

 
• การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้าที4 และอํานาจการอนมุตัิวงเงินของผู้บริหารแต่ละ
ระดับรวมทั Hงมีการแบ่งแยกหน้าที4ระหว่างผู้บริหารระดบัต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นกลไกสําคญัในการถ่วงดุลอํานาจการ
บริหาร (Check and Balance)  โดยจดัทําเป็นระเบียบงานที4เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่าง
สมํ4าเสมอ  
 ธนาคารมีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการให้สนิเชื4อแกห่รือลงทนุในกิจการที4 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร รวมทั Hงผู้ ที4เกี4ยวข้องมีผลประโยชน์เกี4ยวข้อง ซึ4งในกรณีที4มีการทําธุรกรรม
ดงักลา่วกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลที4เกี4ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ฝ่ายบริหารจะนําเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื4อพิจารณาทกุครั Hง สว่นธุรกรรมการขาย ให้ ให้เช่า รับซื Hอ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ กบัผู้ ถือหุ้นราย
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ใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอํานาจจดัการ รวมทั Hงผู้ ที4เกี4ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิ
ที4ธนาคารกําหนด 
 นอกจากนี H ธนาคารมีงานกํากับการปฏิบตัิงานทําหน้าที4ติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้
เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหนว่ยงานตา่งๆ ที4เกี4ยวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร  และมีงานตรวจสอบภายในซึ4ง
เป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าที4ตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามหลกัการบริหารความเสี4ยงและการควบคมุภายในที4ดี 
 

• ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที4เป็นที4ยอมรับโดยทั4วไปและเหมาะสม
กบัธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพฒันาจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลูอื4นๆ อย่างต่อเนื4องเพื4อให้
สามารถเรียกใช้ข้อมูลที4สําคญัๆ ได้อย่างเพียงพอและทนัต่อสถานการณ์ที4เปลี4ยนแปลงไป  ธนาคารมีระเบียบเกี4ยวกับ
ระบบการควบคมุเอกสารสาํคญัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เพื4อใช้ในการติดตามและจดัเก็บเอกสารสาํคญัตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม
และรัดกมุ  นอกจากนี H ธนาคารมีการสื4อสารนโยบายระเบียบปฏิบตัิงานไปยงัพนกังานที4เกี4ยวข้องทกุระดบั 

 
• ระบบการกาํกับและติดตาม 

ธนาคารมีระบบการกํากับและติดตามการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
กฎหมายและกฎระเบียบที4เกี4ยวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที4ธนาคารกําหนดไว้ ทั Hงนี H ธนาคารมีการจัดทํา
แผนงานประจําปี ซึ4งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื4อให้การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกบัสภาวการณ์ที4มีการ
เปลี4ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากนี H คณะกรรมการตรวจสอบจะกํากบัดแูลให้มีการปฎิบตัิ ปรับปรุงแก้ไข หรือการดําเนิน
มาตรการอยา่งเป็นรูปธรรมตามข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินการหรือการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะอยา่งสมํ4าเสมอเพื4อให้มั4นใจวา่การดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั Hนให้ผลเป็นที4นา่พอใจ 

 
คุณสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน และผู้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสงูสุดกํากับการ

ปฏิบตัิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกนั 
 
ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีรายการธุรกิจที4สําคญักบับริษัทย่อย บริษัทที4เกี4ยวข้องกนั (เกี4ยวข้องกนัโดยการมีผู้
ถือหุ้นร่วมกัน) และบคุคลที4เกี4ยวข้องกัน (กรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้บริหารหน่วยงานขึ Lนไป) รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงื4อนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสญัญาที4ตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและกิจการหรือบคุคลเหลา่นั Lนซึ4งเป็นไป
ตามการดําเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 43 ของงบการเงินสําหรับปีสิ Lนสดุวนัที4 
31 ธนัวาคม 2561) 
 
-   รายการที�เกี�ยวโยงกนักบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ชื�อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 
 

CIMB Group เปลี4ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการใช้บริการ
ระบบ 1P ที4ธนาคารต้องชําระจาก 39.72 ริงกิตมาเลเซีย 
เป็น 60.50 ริงกิตมาเลเซีย (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ4ม) ต่อบญัชี
ใหมที่4เปิดตามจริง โดยให้มีผลตั Lงแตว่นัที4 25 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป 
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  1/2561 เ มื4 อ วั น ที4  18 
มกราคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร 

บ ริ ษั ท บ ริ ห าร สิน ท รั พ ย์ 
สาทร จํากัด (บบส.สาทร) 
เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง 
CIMB Group ซึ4งเป็นผู้ ถือ
หุ้ น ใ ห ญ่ โ ด ย อ้ อ ม ข อ ง
ธนาคาร 
 

ธนาคารเปลี4ยนแปลงค่าบริการทางกฎหมายที4ชําระให้กับ 
บบส.สาทร กรณีการฟ้องร้องคดีแพ่งสินเชื4อรายย่อยมี
หลกัประกนั ให้สอดคล้องกบัอตัราที4ธนาคารได้ตกลงร่วมกบั
บริษัททนายความภายนอกรายอื4น โดยเป็นอตัราดงันี L 

 
ประเภทของกรณี/

สนิเชื4อ 
ปัจจบุนั เสนอครั Lงนี L 

ค่าบริการ เงื4อนไขการชําระ   

สนิเชื4อประเภท Civil - 
Retail Secured Loan 
(ให้กู้ ยืมโดยธุรกิจราย
ย่อย) ตามเกณฑ์ผู้
กู้ ยืม 

7,500 บาท 1) 4,500 บาท เมื4อยื4น
คําร้อง 
2) 3,000 บาท เมื4อ
ศาลออกหมายบังคบั
คดี หรือออกข้อตกลง
ระงบัข้อพิพาท 
แล้วแต่กรณี 

15,000 
บาท 

1) 9,000 บาท เมื4อยื4นคํา
ร้อง 
2) 6,000 บาท เมื4อศาลออก
หมายบงัคบัคดี หรือออก
ข้อตกลงระงบัข้อพิพาท 
แล้วแต่กรณี 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั Lง ที4  1/2561 เมื4อวันที4  18 
มกราคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที4มีเงื4อนไขทางการค้า
ทั4วไป 
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ชื�อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สนิเชื4อประเภท Civil - 
Retail Secured Loan 
(ให้กู้ ยืมโดยธุรกิจราย
ย่อย) หนึ4งบญัชี 

7,500 
บาท/บญัชี 

1) 30% เมื4อถงึขั Lนยื4น
คําร้อง 

2) 30% เมื4อดําเนินการ
หาพยานฝ่ายโจทก์
เสร็จสิ Lน 

3) fg% เมื4อศาลออก
หมายบงัคบัคดี หรือ
ออกข้อตกลงระงบัข้อ
พิพาท แล้วแต่กรณี 

ยกเลกิ ยกเลกิ 

 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 
 

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) (CGSCT) เป็น
บริษัทในกลุ่ม ที4มี  CIMB 
Group เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

ธนาคารยังคงดําเนินธุรกิจอนุพันธ์ตราสารทุน (EDB) 
ต่อเนื4อง โดยลงนามในสัญญาการให้บริการใหม่ร่วมกับ 
CGSCT และมีการกําหนดขอบเขตความร่วมมือในธุรกิจ 
EDB ระหว่างหน่วยงานบริหารเงินของซีไอเอ็มบี ไทย และ 
CGSCT ไว้อยา่งชดัเจน  
 
ธุรกรรมนี Lมีการกําหนดรูปแบบการคิดคา่บริการดงันี L 
- Base Fee: 0.25% ของ Product Notional Sold  
- คา่ธรรมเนียมที4ปรึกษา: 50% ของรายได้รวมจาก EDB หกั
ลบคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรและคา่ใช้จ่ายด้านการตลาด DW 
- คงการแบง่สดัสว่นไว้ที4ร้อยละ 50:50 
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  2/2561 เ มื4 อ วั น ที4  23 
กมุภาพนัธ์ 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที4เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ป ก ติ  ซึ4 ง ธ น า ค า ร ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เพิล จํากัด (CPAM) เป็น
บริษัทในกลุ่มของ CIMB 
Group ซึ4งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
โดยอ้อมของธนาคาร 
 

ธนาคารอนุมตัิการต่ออายุสญัญาให้บริการด้านทรัพยากร
บุคคลและเทคโนโลยีกับ CPAM ไปอีกเป็นเวลา 3 ปี 
ครอบคลมุตั Lงแต่ 15 เมษายน 2561 ถึง 14 เมษายน 2564 
โดยคงอตัราคา่บริการไมเ่ปลี4ยนแปลงจากอตัราที4กําหนดใน
ปี 2559 ดงันี L 
 
 
 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ครั Lงที4 3/2561 เมื4อวนัที4 29 มีนาคม 
2561 (ยกเว้นกรรมการที4 เป็น
ตวัแทนของ CIMB Bank ที4มีสว่น
ได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและ
งดออกเสียงในวาระนี L) เห็นควร
อนุมัติรายการดังกล่าว เนื4องจาก
เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
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ชื�อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริการ อตัราค่าบริการ

ต่อเดือน (บาท) 
หมายเหต ุ

- บริการด้านทรัพยากรบคุคล 267.50 อตัราค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อ
เดือน 

- บริการระบบ ESS 408.75 อตัราค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อ
เดือน 

 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

ของธนาคาร ซึ4 งธนาคารได้ รับ
ประโยชน์ 
 

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) (CGSCT) เป็น
บริษัทในกลุ่ม ที4มี  CIMB 
Group เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ธนาคารเพิ4มวงเงิน DSR จํานวน 1,000 ล้านบาท จาก 500 
ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท ให้กับ CGSCT โดยมีการ
กําหนดราคาสอดคล้องกบัอตัราในตลาด 

 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  4/2561 เ มื4 อ วั น ที4  20 
เมษายน 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร  

CIMB Bank Berhad 
(CIMB Bank), CIMB 
Investment Bank 
Berhad (CIMBIB), PT 
Bank CIMB Niaga Tbk 
(CIMB Niaga), CIMB 
Bank (L) Ltd. (CIMB 
Labuan) CIMB Bank 
Plc. (CIMB Cambodia) 
และ CIMB Vietnam เป็น
บริษัทในกลุม่ที4ม ีCIMB 
Group เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ธนาคารได้ทบทวนวงเงินให้กับ CIMB Group ซึ4ง
ประกอบด้วย CIMB Bank, CIMBIB, CIMB Niaga, CIMB 
Labuan, CIMB Cambodia และ CIMB Vietnam ใน
จํานวนรวม 37,740 ล้านบาท โดยมีการกําหนดราคา
สอดคล้องกบัอตัราในตลาด 

 
รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  6/2561 เ มื4 อ วั น ที4  26 
มิถนุายน 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของธนาคาร  
 

ICIMB (MSC) Sdn Bhd 
เป็นบริษัทย่อยที4มี CIMB 

ICIMB (MSC) Sdn Bhd ดําเนินการระบบ GEPS ให้กับ
ธนาคาร โดยมีคา่ใช้จ่ายการดําเนินการ Hubbing (ตามการ

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  7/2561 เ มื4 อ วั น ที4  20 
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ชื�อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

Group เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ จัดสรร) อยู่ที4 จํานวนระหว่าง 117,357.78 บาท และ 
456,566.06 บาทตอ่ปี โดยยอดเงินคา่ใช้จ่ายการดําเนินการ
รวมสําหรับระยะเวลา 5 ปี ตั Lงแต่ปี 2018 ถึง 2022 คิดเป็น
จํานวน 2,282,830.28 บาท 

 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

กรกฎาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการ
ที4เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ4งธนาคาร
ได้รับประโยชน์ 

ICIMB (MSC) Sdn Bhd 
เป็นบริษัทยอ่ยที4มี CIMB 
Group เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ICIMB (MSC) Sdn Bhd จดัหาฮาร์ดแวร์และดําเนินการ
ระบบเครื4องมือ Auto Asset Discovery ให้กบัธนาคารเป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยคิดค่าดําเนินการ (ตามการจดัสรร) เป็น
จํานวน 474,865 บาท 
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  8/2561 เ มื4 อ วั น ที4  29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร  
 

CIMB Group เป็นผู้ ถือ
ใ ห ญ่ โ ด ย ท า ง อ้ อ ม ข อ ง
ธนาคาร 

ธนาคารได้ใ ช้บ ริการโครงการ Regional Wealth 
Management System จาก CIMB Group ซึ4งมีงบประมาณ
ที4ได้รับอนุมัติอยู่ที4 106,257.74 ริงกิตมาเลเซีย (เท่ากับ 
892,172.44 บาท อิงตามอตัราแลกเปลี4ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย 
= 0.1191 บาท)  
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  8/2561 เ มื4 อ วั น ที4  29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ4งธนาคาร
ได้รับประโยชน์ 

CIMB Group Sdn Bhd 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร 

ธนาคารได้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ HRIS 
จาก CIMB Group Sdn Bhd โดยคิดค่าบริการรายปี  (ไม่
รวมภาษี) ดงันี L 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  8/2561 เ มื4 อ วั น ที4  29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��-�) 
 

 

สว่นที4 2 หน้า 106 

ชื�อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
RM RM RM RM RM RM RM

Total CAPEX Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total OPEX

2,791,994.31    542,111.87       1,141,604.59 1,131,367.36     1,169,204.20     1,221,359.29     5,205,647.31       
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร ซึ4งธนาคาร
ได้รับประโยชน์ 

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. 
(CGSCT) เป็นบริษัทใน
กลุ่มที4มี CIMB Group 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

ธนาคารได้ทบทวนวงเงินและเพิ4มวงเงิน DSR ให้กับ 
CGSCT จาก 1,500 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท เพื4อ
รองรับความต้องการธุรกรรม FX Settlement ที4เพิ4มสงูขึ Lน 
โดยกําหนดราคาตามอตัราในตลาด  
 
รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  8/2561 เ มื4 อ วั น ที4  29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ตามเงื4อนไขการค้าทั4วไป 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิ
เพิล จํากัด (CPAM) เป็น
บริษัทในกลุ่ม ที4มี  CIMB 
Group เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ธนาคารได้ทบทวนต่ออายุวงเงิน L/G (Performance) 
จํานวนรวม 4 ล้านบาท ไปจนถึงวนัที4 31 สิงหาคม 2562 
โดยกําหนดราคาสอดคล้องกบัอตัราในตลาด 

 
รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  8/2561 เ มื4 อ วั น ที4  29 
สิงหาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการธุรกิจปกติ
ตามเงื4อนไขการค้าทั4วไป 
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ชื�อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ICIMB (Malaysia) Sdn 
Bhd  เป็นบริษัทในกลุม่ที4มี 
CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ 

ธนาคารได้ร่วมลงนามในสญัญาใช้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับระบบ Group Finance Management 
System (GFMS) กบั ICIMB (Malaysia) Sdn Bhd โดย
กําหนดคา่บริการ (ไมร่วมภาษี) ดงันี L 
 

  
 
รายการดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร 

ที4ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ค รั L ง ที4  12/2561 เ มื4 อ วั น ที4  14 
ธันวาคม 2561 (ยกเว้นกรรมการที4
เป็นตวัแทนของ CIMB Bank ที4มี
ส่วนได้เสียซึ4งไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนี L) เห็น
ค ว ร อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 
เนื4องจากเป็นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ4งสร้างประโยชน์ให้กับ
ธนาคาร  

 
 
-  รายการสินเชื�อ เงนิฝาก และภาระผูกพัน 
ก. ธนาคารมีเงินให้สินเชื4อ ภาระผกูพนัและเงินฝากกบักิจการที4ธนาคารและบริษัทย่อย หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ Lนไป หรือตําแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตั Lงแต่ร้อยละ 10 ขึ Lนไปของทุนที4ชําระแล้วของ
กิจการนั Lน ดงันี L 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
รายชื4อบริษัท ณ วนัที4 31 ธนัวาคม  2561 การถือ

หุ้น 
(%) 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

ภาระ 
ผกูพนั 

เงินให้
สนิเชื4อคง
ค้าง 

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
และตลาด
เงิน 
(สนิทรัพย์) 

สนิทรัพย์
อื4น 

เงินรับ
ฝาก 

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
และ
ตลาด
เงิน 
(หนี Lสนิ) 

เงินกู้ ยืม หนี Lสนิอื4น 

บริษัทใหญ่ 
CIMB Bank Berhad 
สญัญาแลกเปลี4ยนอตัรา
ดอกเบี Lย 
- รับอตัราดอกเบี Lยคงที4 
- รับอตัราดอกเบี Lยลอยตวั 
สญัญาแลกเปลี4ยนเงินตรา

ตา่งประเทศทนัทีและ
ลว่งหน้า 

- สญัญาซื Lอ 

 
- 
 
 

46,998 
53,145 

 
 
 

8,111 

 
- 
 
 

- 
- 
 
 
 

- 

 
370 

 
 

- 
- 
 
 
 

- 

 
1,298 

 
 

- 
- 
 
 
 

- 

 
- 
 
 

- 
- 
 
 
 

- 

 
217 

 
 

- 
- 
 
 
 

- 

 
6,185 

 
 

- 
- 
 
 
 

- 

 
- 
 
 

- 
- 
 
 
 

- 

 
94.83 
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รายชื4อบริษัท ณ วนัที4 31 ธนัวาคม  2561 การถือ
หุ้น 
(%) 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

ภาระ 
ผกูพนั 

เงินให้
สนิเชื4อคง
ค้าง 

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
และตลาด
เงิน 
(สนิทรัพย์) 

สนิทรัพย์
อื4น 

เงินรับ
ฝาก 

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
และ
ตลาด
เงิน 
(หนี Lสนิ) 

เงินกู้ ยืม หนี Lสนิอื4น 

- สญัญาขาย 
สญัญาแลกเปลี4ยนเงินตรา

ตา่งประเทศและอตัรา
ดอกเบี Lย 

- สญัญาซื Lอ 
- สญัญาขาย 
 
สนิค้าโภคภณัฑ์ 
- สญัญาขาย 
 
สญัญาสทิธิซื Lอขายเงินตรา
ตา่งประเทศ 
- ขายสทิธิที4จะขาย 
 
ตราสารสทิธิเพื4อแลกเปลี4ยน 
- สญัญาขาย 
 
อนพุนัธ์ด้านเครดติ 
- สญัญาขาย 
 

55 
 
 
 
 
 

11,301 
306 

 
 

20 
 
 
 

111 
 
 

7,000 
 
 

5,337 

- 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
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บริษัทย่อย 
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้  
 
 
 
 
 
บจ. ซีที คอลล์  
 
 
 
 
 
บจ. เวิลด์ลีส 
 

 
2,150 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
22,893 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

2,923 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
1 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

1 
 

 
40 

 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 

12 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
8 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
99.99 

 
 
 
 
 

99.99 
 
 
 
 
 

99.99 

 
นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 
นางสาวศศมิาทองสมคัร 
นางสาวอรอนงค์ อดุมก้าน
ตรง 
นายโก๊ะ เตอด เซียง 
 
น.ส.ศศมิา ทองสมคัร 
นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 
นางสาวอรอนงค์ อดุม
ก้านตรง 
นายโก๊ะ เตอด เชียง 
 
น.ส.ปิยวรรณ เธียร
พรานนท์ 
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รายชื4อบริษัท ณ วนัที4 31 ธนัวาคม  2561 การถือ
หุ้น 
(%) 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

ภาระ 
ผกูพนั 

เงินให้
สนิเชื4อคง
ค้าง 

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
และตลาด
เงิน 
(สนิทรัพย์) 

สนิทรัพย์
อื4น 

เงินรับ
ฝาก 

รายการ
ระหว่าง
ธนาคาร
และ
ตลาด
เงิน 
(หนี Lสนิ) 

เงินกู้ ยืม หนี Lสนิอื4น 

 
 
 
 
 
บริษัทภายใต้การควบคุม
เดียวกัน 
CIMB Bank Plc., Cambodia 
 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad 
 
PT Bank CIMB Niaga TBK 
 
CIMB Securities (Singapore) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซี
ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
สญัญาแลกปลี4ยนเงินตรา
ตา่งประเทศทนัทีและลว่งหน้า 
-สญัญาซื Lอ 
-สญัญาขาย 
 
ICIMB (MSC) Sdn Bhd 
สญัญาตดิตั Lงและพฒันาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ซีไอเอ็มบี พรินซเิพิล จํากดั 
 
บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร 
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- 
 
 

- 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 
 

- 
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- 
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11 

น.ส.ศศมิา ทองสมคัร 
นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 
นางสาวอรอนงค์ อดุมก้าน
ตรง 
นายโก๊ะ เตอด เซียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 
 
 
นายตนั คีท จิน 
นายโก๊ะ เตอด เชียง 

 
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน - 8 - - 133 - - -   
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ธนาคารจ่ายดอกเบี Lยสาํหรับเงินฝากจากกิจการและบคุคลที4เกี4ยวข้องกนัในอตัราปกติสาํหรับผู้ฝากเงินทั4วไป 
  
ข. ธนาคารไม่มีบคุคลที4อาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5   ของ
จํานวนหุ้นที4มีสทิธิออกเสยีงของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร 
 
-  ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 รายการระหว่างกันซึ4งธนาคารมีเงินให้สินเชื4อและภาระผูกพนักับกรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ขึ Lนไปหรือตําแหน่งเทียบเท่านั Lน เป็นการให้กู้ยืมซึ4งเป็นสวสัดิการของธนาคาร อตัราดอกเบี Lยที4ใช้เป็นอตัรา
ดอกเบี Lยสวสัดิการสาํหรับพนกังานของธนาคาร รายการระหวา่งกนัซึ4งธนาคารมีเงินให้สนิเชื4อ ภาระผกูพนั และเงินฝากแก่
กิจการที4ธนาคารหรือบริษัทยอ่ย กรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ Lนไปหรือตําแหน่งเทียบเท่า ถือ
หุ้นรวมกันตั Lงแต่ร้อยละ 10   ขึ Lนไปของทนุที4ชําระแล้วของกิจการ บางส่วนเป็นเงินกู้ ที4โอนมาจากการควบรวมกิจการกับ
ธนาคาร  บางสว่นมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี Lของลกูหนี Lและบางสว่นเป็นเงินให้สนิเชื4อใหม ่โดยใช้อตัราดอกเบี Lยตาม
อตัราตลาดทั4วไปและเป็นเงื4อนไขปกติของการทําธุรกิจ 
 
-  ขั 4นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 ตามข้อบงัคบัของธนาคาร การอนมุตัิรายการระหว่างกนัของธนาคารจะต้องผ่านขั Lนตอนในการพิจารณาอนมุตัิ
ตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิของธนาคาร รวมทั Lงต้องผ่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการที4มี
อํานาจหน้าที4ที4เกี4ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหารหรือกรรมการที4มีสว่นได้เสียใน
เรื4องนั Lนๆ จะไมเ่ข้าร่วมพิจารณาอนมุตัิในเรื4องดงักลา่ว 
 
- แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็นรายการซึ4งเป็นการดําเนินธุรกิจทั4วไป โดยทกุรายการได้ดําเนินการ
ตามขั Lนตอนและวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิตามที4กําหนด และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดแูลที4เกี4ยวข้อง มี
ความเป็นไปได้วา่การทํารายการระหว่างกนัในอนาคตจะยงัคงเกิดขึ Lนตามการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึ4งธนาคารได้มี
การกําหนดขั Lนตอนและวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิและทบทวนรายการอยา่งชดัเจนไว้แล้ว 
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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ณ วนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ผลการ
ดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที)สําคญัของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปีสิ 6นสุดวนัที) 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

 
 

       
(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

   
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์ 
     

        เงินสด 1,745,984,495 
 

1,588,987,409 
 

1,936,147,365 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,684,224,569 

 
18,099,695,389 

 
8,463,665,047 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 23,395,513,202 
 

21,278,460,920 
 

21,235,341,272 
เงินลงทนุสทุธิ 92,172,323,107 

 
44,059,846,768 

 
55,061,910,795 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยสทุธิ 2,208,315,115 
 

1,708,315,115 
 

1,324,920,707 
เงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับ 

     
 

เงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6 218,848,912,358 
 

205,242,484,739 
 

202,939,467,801 

 
ดอกเบี 6ยค้างรับ 502,263,091   522,709,406   593,582,295 

        
รวมเงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับ 219,351,175,449 

 
205,765,194,145 

 
203,533,050,096 

หกั  รายได้รอตดับญัชี (486,300) 
 

(8,651,407) 
 

(38,988,676) 
หกั  คา่เผื)อหนี 6สงสยัจะสญู (9,702,022,606) 

 
(9,256,336,052) 

 
(9,666,516,204) 

หกั  คา่เผื)อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 6 (52,332,096)   (105,673,656)   (45,259,015) 

        
รวมเงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับสุทธิ 209,596,334,447   196,394,533,030   193,782,286,201 

        
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 77,698,965 

 
581,413,868 

 
45,230,520 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 831,149,160 
 

888,480,141 
 

1,195,702,862 
ที)ดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,471,101,060 

 
3,529,189,193 

 
3,609,493,321 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 480,958,226 
 

364,943,160 
 

363,158,838 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 938,209,202 

 
1,023,345,737 

 
1,075,692,045 

สินทรัพย์อื)นสทุธิ 8,775,677,084   6,789,804,499   7,529,507,359 

        
รวมสินทรัพย์ 350,377,488,632   296,307,015,229   295,623,056,332 
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(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

   
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

หนี 6สินและส่วนของเจ้าของ 
     

        หนี 6สิน 
     

        เงินรับฝาก 185,215,037,339 
 

177,702,506,611 
 

183,877,466,049 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 44,533,942,327 

 
15,648,105,797 

 
11,595,328,411 

หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม 378,991,448 
 

254,663,261 
 

250,092,171 
หนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 35,512,717,532 

 
23,103,810,514 

 
18,873,674,513 

หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 24,318,002,735 
 

19,965,010,587 
 

21,381,015,668 
ตราสารหนี 6ที)ออกและเงินกู้ ยืม 16,968,347,710 

 
17,933,103,726 

 
25,582,513,107 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 77,698,965 
 

581,413,868 
 

45,230,520 
ประมาณการหนี 6สิน 1,892,940,783 

 
1,855,519,989 

 
1,919,842,460 

หนี 6สินอื)น 7,099,432,111   7,938,994,106   6,809,617,409 

        
รวมหนี 6สิน 315,997,110,950   264,983,128,459   270,334,780,308 
ส่วนของเจ้าของ 

     
        ทนุเรือนหุ้น 

     
 

ทนุจดทะเบียน 
     

  
หุ้นสามญั 34,822,261,748 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  17,411,130,874 

    
  

หุ้นสามญั 30,280,227,607 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  
  

15,140,113,804 
  

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

 
ทนุที)ออกและชําระแล้ว 

     
  

หุ้นสามญั 34,822,261,748 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  17,411,130,874 
    

  
หุ้นสามญั 30,280,227,607 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

  
15,140,113,804 

  
  

หุ้นสามญั 24,774,731,679 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  
    

12,387,365,840 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,145,965,854 

 
8,465,413,222 

 
5,712,665,258 

องค์ประกอบอื)นของส่วนของเจ้าของ 1,422,487,528 
 

1,558,840,917 
 

1,115,382,330 
กําไรสะสม 

     
 

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 403,600,000 
 

398,680,000 
 

397,800,000 

 
ยงัไม่ได้จดัสรร 4,997,193,426   5,760,838,827   5,675,062,596 

        
รวมส่วนของเจ้าของ 34,380,377,682   31,323,886,770   25,288,276,024 

        
รวมหนี 6สินและส่วนของเจ้าของ 350,377,488,632   296,307,015,229   295,623,056,332 



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

 

                                                           

 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน   หน้า 113  

 
 

     
(หน่วย: บาท) 

 
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

      รายได้ดอกเบี 6ย 12,341,600,425 
 

11,913,199,518 
 

12,723,807,296 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี 6ย (4,515,325,072)   (4,325,189,459)   (4,806,998,270) 

      รายได้ดอกเบี 6ยสุทธิ 7,826,275,353 
 

7,588,010,059 
 

7,916,809,026 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,376,649,113 
 

1,471,420,808 
 

1,289,666,205 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ (289,520,012)   (223,841,719)   (238,708,889) 

      รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,087,129,101 
 

1,247,579,089 
 

1,050,957,316 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื)อค้า 
     

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 1,054,168,202 
 

2,238,222,821 
 

1,402,493,444 

ขาดทนุสุทธิจากหนี 6สินทางการเงิน 
     

   ที)กําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม (759,750,530) 
 

(1,733,886,254) 
 

(810,387,742) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 19,508,137 
 

490,748,334 
 

482,570,051 

กําไรสทุธิจากการขายสินเชื)อด้อยคณุภาพ - 
 

- 
 

- 

รายได้จากการดําเนินงานอื)นๆ 261,325,479   233,222,081   329,240,877 

      รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,488,655,742   10,063,896,130   10,371,682,972 

      
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 

     
  คา่ใช้จ่ายเกี)ยวกบัพนกังาน 3,892,655,897 

 
3,444,686,567 

 
3,302,361,160 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 13,131,200 
 

12,456,000 
 

12,262,400 

  คา่ใช้จ่ายเกี)ยวกบัอาคารสถานที)และอปุกรณ์ 1,017,873,890 
 

929,630,735 
 

1,150,024,878 

  คา่ภาษีอากร 386,886,044 
 

397,448,867 
 

441,485,090 

  อื)นๆ 1,229,294,759   1,334,179,030   1,259,456,059 

      รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 6,539,841,790   6,118,401,199   6,165,589,587 

      หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 3,686,327,220   3,944,113,706   5,785,126,100 

      (ขาดทุน) กําไรก่อนภาษีเงนิได้ (737,513,268) 
 

1,381,225 
 

(1,579,032,715) 

ภาษีเงินได้ (66,769,073)   70,008,975   318,811,256 

      (ขาดทุน) กําไรสุทธิสําหรับปี (804,282,341)   71,390,200   (1,260,221,459) 
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(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอื�น 
     

รายการที�จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
     

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
     

(ขาดทนุ) กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื)อขาย (274,248,938) 
 

467,099,324 
 

(644,156,155) 

ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน 
     

   ในตา่งประเทศ (4,697,307) 
 

(30,696,516) 
 

(1,206,592) 

กําไรจากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ 
     

   สําหรับการป้องกนัความเสี)ยงในกระแสเงินสด 136,503,546 
 

62,042,015 
 

58,446,328 

ภาษีเงินได้ที)เกี)ยวกบัรายการที)จะถูกจดัประเภท 
     

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั (4,364,720)   (105,828,268)   117,141,965 

      รวมรายการที�จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
     

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (146,807,419)   392,616,555   (469,774,454) 

      รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
     

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
     

การเปลี)ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ - 
 

- 
 

1,078,204,826 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
     

   หลงัออกจากงาน 70,013,711 
 

82,635,079 
 

(18,093,944) 

ภาษีเงินได้ที)เกี)ยวกบัรายการที)จะไม่ถกูจดัประเภท 
     

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั (14,002,741)   (16,527,016)   (212,022,177) 

      รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
     

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 56,010,970   66,108,063   848,088,705 

      รวม (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอื�น (90,796,449)   458,724,618   378,314,251 

       (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (895,078,790)   530,114,818   (881,907,208) 
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(หน่วย: บาท) 

 
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) พ.ศ. 2561  
 

พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กําไรสุทธิ 
     

      ส่วนที)เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร (804,282,341) 
 

71,390,200 
 

(1,260,221,459) 

ส่วนที)เป็นของส่วนได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ -   -   - 

      
 

(804,282,341)   71,390,200   (1,260,221,459) 

      
การแบ่งปัน (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม 

     
      ส่วนที)เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร (895,078,790) 

 
530,114,818 

 
(881,907,208) 

ส่วนที)เป็นของส่วนได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ -   -   - 

      
 

(895,078,790)   530,114,818   (881,907,208) 

      
 (ขาดทุน) กําไรต่อหุ้นสําหรับ 

     
   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

     
       (ขาดทนุ) กําไรตอ่หุ้นขั 6นพื 6นฐาน (บาทตอ่หุ้น) (0.03)   0.00   (0.05) 

      จํานวนหุ้นสามญัที)ถวัเฉลี)ยถ่วงนํ 6าหนกั (หุ้น) 31,188,634,435   28,233,684,776   25,333,286,323 
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(หน่วย: บาท) 

 
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด  พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     
(ขาดทนุ) กําไรก่อนภาษีเงินได้ (737,513,268) 

 
1,381,225 

 
(1,579,032,715) 

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
     

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
     

   คา่เสื)อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 352,142,154 
 

344,091,704 
 

414,246,806 
   หนี 6สญูและหนี 6สงสยัจะสญู 3,686,327,220 

 
3,944,113,706 

 
5,785,126,100 

   สํารอง (กลบัรายการ) สําหรับรายการนอกงบดลุ  72,742,078 
 

(42,701,555) 
 

302,644,995 
   ผลประโยชน์ของพนกังานที)จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 38,448,440 

 
35,251,070 

 
30,526,962 

   สํารองจากการประมาณการหนี 6สิน 79,376,548 
 

197,903,657 
 

142,650,148 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  1,487,569 

 
20,391,212 

 
1,388,641 

   ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์อื)น - 
 

- 
 

11,684,173 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 1,067,203 

 
3,476,616 

 
- 

   กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - 
 

(383,394,408) 
 

- 
   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี)ยนเงินตราตา่งประเทศ 

     
      และตราสารอนพุนัธ์ที)ยงัไม่เกิดขึ 6นจริง 1,075,237,437 

 
(3,015,423,032) 

 
(425,352,139) 

  (กําไร) ขาดทนุจากทรัพย์สินรอการขาย (139,608,478) 
 

(72,996,501) 
 

(108,592,164) 
   (กําไร) ขาดทนุที)ยงัไม่เกิดขึ 6นจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุ (315,036,490) 

 
(135,317,715) 

 
96,264,552 

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายเงินลงทนุ 113,050,652 
 

(366,098,877) 
 

(470,349,197) 
   กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ (10,877,744) 

 
(34,334,525) 

 
(26,932,026) 

   กําไรจากการโอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ - 
 

- 
 

(2,392,301) 
   กําไรจากการด้อยค่าอาคารและอปุกรณ์ - 

 
- 

 
(10,064,738) 

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 1,169,021 
 

12,487,613 
 

48,312,019 
   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสิทธิการเช่า 8,845,503 

 
41,454,421 

 
10,658,464 

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายลกูหนี 6ด้อยคณุภาพ 4,731,329 
 

162,476,024 
 

(771,810) 
   ขาดทนุสทุธิจากหนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้แสดงด้วย 

     
      มลูคา่ยตุธิรรม 759,750,530 

 
1,733,886,254 

 
810,387,742 

   ดอกเบี 6ยรับ (12,341,600,425) 
 

(11,913,199,518) 
 

(12,723,807,296) 
  เงินปันผลรับ (10,508,869) 

 
(13,869,440) 

 
(61,944,159) 

   คา่ใช้จ่ายดอกเบี 6ย 4,515,325,072   4,325,189,459   4,806,998,270 

      
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ 

     
   และหนี 6สินดาํเนินงาน (2,845,444,518) 

 
(5,155,232,610) 

 
(2,948,349,673) 
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(หน่วย: บาท) 

 
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�มขึ 6น) ลดลง 
     

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 11,426,897,185 
 

(9,634,584,045) 
 

5,763,323,834 
   เงินลงทนุเพื)อค้า (13,414,065,599) 

 
(2,196,019,258) 

 
(1,342,468,824) 

   เงินให้สินเชื)อ (15,914,378,341) 
 

(5,314,731,312) 
 

(9,260,456,248) 
   ทรัพย์สินรอการขาย 222,507,346 

 
409,785,779 

 
454,003,598 

   สินทรัพย์อื)น (1,869,281,141) 
 

662,550,529 
 

1,915,526,015 
หนี 6สินดาํเนินงานเพิ�มขึ 6น (ลดลง) 

     
   เงินรับฝาก 7,512,530,728 

 
(6,174,959,438) 

 
13,375,379,100 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 28,885,836,529 
 

4,052,777,386 
 

(8,399,088,537) 
   หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม 124,328,187 

 
4,571,090 

 
(70,676,277) 

   เงินกู้ ยืมระยะสั 6น (4,202,663,803) 
 

(6,046,902,521) 
 

(14,314,372,766) 
   ประมาณการหนี 6สิน (68,700,452) 

 
(136,889,494) 

 
(122,504,066) 

   หนี 6สินอื)น (966,619,308)   1,094,180,591   (1,917,475,214) 

      
เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 8,890,946,813 

 
(28,435,453,303) 

 
(16,867,159,058) 

   ดอกเบี 6ยรับ 10,688,917,455 
 

10,804,211,696 
 

11,288,812,167 
   ดอกเบี 6ยจ่าย (5,146,131,186) 

 
(4,830,582,525) 

 
(5,502,103,709) 

   ภาษีจ่ายสุทธิ (71,039,791)   (62,402,645)   (175,078,844) 

      เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 14,362,693,291   (22,524,226,777)   (11,255,529,444) 
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(หน่วย: บาท) 

 
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
     

เงินสดจ่ายในการซื 6อหลกัทรัพย์เผื)อขาย (32,583,604,603) 
 

(14,520,484,708) 
 

(37,905,998,597) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เผื)อขาย 4,208,825,541 

 
24,559,533,593 

 
32,003,101,453 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพย์เผื)อขาย 51,200,000 
 

60,000,000 
 

1,607,800,000 
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด (12,462,512,179) 

 
(503,847,389) 

 
(5,074,765,297) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด - 
 

480,340 
 

480,340 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด 5,905,850,000 

 
4,305,000,000 

 
9,830,560,000 

เงินสดรับจากการชําระหนี 6เงินลงทนุในลกูหนี 6 795,015 
 

2,482,988 
 

2,974,664 
เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทนุในบริษัทย่อย (500,000,000) 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทนุทั)วไป (726,500) 
 

(792,307) 
 

- 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุทั)วไป 6,752,752 

 
- 

 
942,262 

เงินสดรับจากการลดทนุเงินลงทนุทั)วไป 14,990,000 
 

22,710,000 
 

31,750,000 
เงินสดจ่ายจากการซื 6ออาคารและอปุกรณ์ (134,988,728) 

 
(158,616,076) 

 
(218,862,488) 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 6,268,162 
 

36,697,603 
 

36,746,101 
เงินสดจ่ายซื 6อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (276,548,473) 

 
(171,322,945) 

 
(107,327,530) 

เงินปันผลรับ 10,508,869 
 

13,869,440 
 

61,944,159 
ดอกเบี 6ยรับ 1,693,447,001   1,487,963,769   1,800,073,714 

      เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (34,059,743,143)   15,133,674,308   2,069,418,781 
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(หน่วย: บาท) 

 
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

     
เงินสดจ่ายเงินปันผล  - 

 
- 

 
(185,810,488) 

ดอกเบี 6ยจ่าย - 
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากการเพิ)มทนุ 3,951,569,703 

 
5,505,495,928 

 
- 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - 
 

- 
 

- 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิJ 3,150,852,900 

 
- 

 
5,007,729,300 

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิJ - 
 

(3,000,000,000) 
 

(3,000,000,000) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ ที)มีอนพุนัธ์แฝง 9,910,595,732 

 
9,467,646,107 

 
1,778,000,000 

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ที)มีอนพุนัธ์แฝง (10,000,000) 
 

(9,028,000,000) 
 

(3,610,000,000) 
เงินสดรับจากการออกตัKวแลกเงินที)มีอนพุนัธ์แฝง 3,212,022,495 

 
4,184,682,754 

 
8,738,592,516 

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตัKวแลกเงินที)มีอนพุนัธ์แฝง (356,500,000)   (57,000,000)   - 

      
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 19,858,540,830 

 
7,072,824,789 

 
8,728,511,328 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ (4,493,892)   (29,432,276)   (1,364,705) 

      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ 6น(ลดลง) สุทธิ 156,997,086 

 
(347,159,956) 

 
(458,964,040) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 1,588,987,409   1,936,147,365   2,395,111,405 

      เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,745,984,495   1,588,987,409   1,936,147,365 

      
ข้อมูลเพิ�มเตมิประกอบกระแสเงนิสด  

     
      
รายการที)มิใช่เงินสด 

     
   ซื 6ออาคารและอปุกรณ์ที)ยงัไม่ถงึกําหนดชําระเงิน 294,250 

 
22,735,861 

 
7,885,214 

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที)ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 22,455,456 
 

38,817,769 
 

116,468,697 
   การเปลี)ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุเผื)อขาย (274,248,938) 

 
(467,099,324) 

 
644,156,155 

   ตดัจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบี 6ย 111,472,079 
 

236,842,411 
 

404,473,541 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของธนาคาร 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

   
อตัรากําไรขั 6นต้น (%) 65.0 66.0 64.0 
อตัรากําไรสทุธิ (%) (8.5) 0.7 (12.2) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (2.5) 0.3 (4.8) 
อตัราดอกเบี 6ยรับ(1) (%) 5.8 5.7 6.2 
อตัราดอกเบี 6ยจ่าย(2) (%) 2.0 2.1 2.2 
ส่วนต่างอตัราดอกเบี 6ย(3) (%)  3.8 3.6 4.0 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 2.4 3.2 3.3 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

   
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ (%) 68.9 60.8 59.4 
อตัราส่วนรายได้ดอกเบี 6ยสทุธิตอ่สินทรัพย์ (%) 2.8 2.9 3.1 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.30) 0.02 (0.4) 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.03 0.03 0.03 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   

   
อตัราส่วนหนี 6สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 9.2 8.5 10.7 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม(4) (%) 108.0 104.8 96.8 
อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LDR)(5)(%) 94.0 93.9 90.9 
อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนี 6สินรวม (%) 58.6 67.1 68.0 
เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เสี)ยง (%)  18.7 16.6 15.6 
อตัราส่วนเงินกองทนุชั 6นที) 1 (%) 13.3 12.5 10.2 
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์  

   
อตัราส่วนค่าเผื)อหนี 6สงสยัจะสญูตอ่สินเชื)อรวม 
    และดอกเบี 6ยค้างรับ (%)  4.4 4.5 4.8 
อตัราส่วนหนี 6สญูตอ่สินเชื)อรวม 
    และดอกเบี 6ยค้างรับ(%) 0.V 0.8 1.4 
อตัราส่วนเงินให้สินเชื)อด้อยคณุภาพ 
    ตอ่สินเชื)อรวม(6) (%) 4.3 4.7 6.0 
อตัราส่วนดอกเบี 6ยค้างรับตอ่สินเชื)อรวม 

   
    และดอกเบี 6ยค้างรับ (%) 0.2 0.3 0.3 

หมายเหต ุ:  
(X) อตัราดอกเบี 6ยรับ = รายได้ดอกเบี 6ย / (เงินให้สนิเชื)อเฉลี)ย+รายการระหว่างธนาคารที)มีดอกเบี 6ยเฉลี)ย) 
(2) อตัราดอกเบี 6ยจ่าย = คา่ใช้จ่ายดอกเบี 6ย / (เงินฝากเฉลี)ย+เงินกู้ ยืมเฉลี)ย+หนี 6สนิจ่ายคืนเมื)อทวงถามเฉลี)ย+รายการระหว่างธนาคารที)
 มีดอกเบี 6ยเฉลี)ย) 
(\) สว่นตา่งอตัราดอกเบี 6ย = อตัราดอกเบี 6ยรับ-อตัราดอกเบี 6ยจ่าย 
(4) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม = เงินให้สนิเชื)อ / (เงินฝาก+หนี 6สนิจ่ายเมื)อทวงถาม+เงนิกู้ ยืม) 
(5) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (modified LDR) = (เงินให้สนิเชื)อสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี+เงินให้สนิเชื)อซึ)งคํ 6าประกนัโดยธนาคาร
 อื)น+เงินให้สนิเชื)อแก่สถาบนัการเงิน) / (เงนิฝาก+ตัKวแลกเงิน+หุ้นกู้+ผลติภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) 
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 (6) อตัราสว่นเงินให้สนิเชื)อด้อยคณุภาพตอ่สนิเชื)อรวม คํานวณตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 
2560 และ พ.ศ. 2559 ผลการดาํเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

       
(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

   
พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์ 
     

        เงินสด 1,749,088,327 
 

1,591,188,651 
 

1,938,616,493 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,790,160,122 

 
18,167,812,758 

 
8,527,657,244 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 23,395,513,202 
 

21,278,460,920 
 

21,235,341,272 
เงินลงทนุสทุธิ 92,172,323,107 

 
44,059,846,768 

 
55,061,910,795 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยสทุธิ - 
 

- 
 

- 
เงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับ 

     
 

เงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6 234,554,591,139 
 

218,058,207,223 
 

211,437,378,135 

 
ดอกเบี 6ยค้างรับ 492,689,784   516,911,663   589,798,750 

        
รวมเงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับ 235,047,280,923 

 
218,575,118,886 

 
212,027,176,885 

หกั  รายได้รอตดับญัชี (8,254,467,999) 
 

(7,036,133,482) 
 

(5,848,448,651) 
หกั  คา่เผื)อหนี 6สงสยัจะสญู (10,539,026,105) 

 
(9,869,265,119) 

 
(9,793,289,246) 

หกั  คา่เผื)อการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 6 (52,332,096)   (105,673,656)   (45,259,015) 

        
รวมเงินให้สินเชื)อแก่ลกูหนี 6และดอกเบี 6ยค้างรับสุทธิ 216,201,454,723   201,564,046,629   196,340,179,973 

        
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 77,698,965 

 
581,413,868 

 
45,230,520 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,016,509,206 
 

1,033,943,008 
 

1,285,079,244 
ที)ดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,536,093,184 

 
3,588,378,733 

 
3,670,638,674 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 488,639,652 
 

370,043,208 
 

368,387,320 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,392,797,611 

 
1,372,672,738 

 
1,289,224,887 

สินทรัพย์อื)นสทุธิ 9,028,246,822   6,995,795,275   7,708,041,398 

        
รวมสินทรัพย์ 355,848,524,921   300,603,602,556   297,470,307,820 
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(หน่วย: บาท) 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) งบการเงนิรวม 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
   

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559   
หนี 6สินและส่วนของเจ้าของ 

      
         หนี 6สิน 

      
         เงินรับฝาก 185,100,505,109 

 
177,400,677,986 

 
183,663,324,706 

 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 44,533,942,327 

 
15,648,105,797 

 
11,595,328,411 

 
หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม 378,991,448 

 
254,663,261 

 
250,092,171 

 
หนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 35,512,717,532 

 
23,103,810,514 

 
18,873,674,513 

 
หนี 6สินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 24,318,002,735 

 
19,965,010,587 

 
21,381,015,668 

 
ตราสารหนี 6ที)ออกและเงินกู้ ยืม 18,968,347,710 

 
19,933,103,726 

 
25,582,513,107 

 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 77,698,965 

 
581,413,868 

 
45,230,520 

 
ประมาณการหนี 6สิน 1,987,605,895 

 
1,946,444,925 

 
1,997,419,699 

 
หนี 6สินอื)น 8,048,887,299   8,718,523,191   7,376,288,614   

         
รวมหนี 6สิน 318,926,699,020   267,551,753,855   270,764,887,409   
ส่วนของเจ้าของ 

      
         ทนุเรือนหุ้น 

      
 

ทนุจดทะเบียน 
      

  
หุ้นสามญั 34,822,261,748 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  17,411,130,874 

     
  

หุ้นสามญั 30,280,227,607 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  
  

15,140,113,804 
   

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

 
ทนุที)ออกและชําระแล้ว 

      
  

หุ้นสามญั 34,822,261,748 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  17,411,130,874 
     

  
หุ้นสามญั 30,280,227,607 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

  
15,140,113,804 

   
  

หุ้นสามญั 24,774,731,679 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  
    

12,387,365,840 
 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,145,965,854 
 

8,465,413,222 
 

5,712,665,258 
 

องค์ประกอบอื)นของส่วนของเจ้าของ 1,400,797,437 
 

1,534,848,299 
 

1,094,080,196 
 

ส่วนเกินจากการเปลี)ยนแปลงส่วนได้เสีย 
      

 
ของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) 

 
(42,753,751) 

 
(42,753,751) 

 
กําไรสะสม 

      
 

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 403,600,000 
 

398,680,000 
 

397,800,000 
 

 
ยงัไม่ได้จดัสรร 7,603,085,487   7,555,547,127   7,156,262,868   

         รวมส่วนของเจ้าของ 36,921,825,901   33,051,848,701   26,705,420,411   

         รวมหนี 6สินและส่วนของเจ้าของ 355,848,524,921   300,603,602,556   297,470,307,820   
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(หน่วย: บาท) 

    
งบการเงนิรวม   

    
สําหรับปีสิ 6นสุด 

วันที� 31 ธันวาคม   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

       รายได้ดอกเบี 6ย 
 

15,309,544,755 
 

14,557,766,606 
 

14,671,929,135 

คา่ใช้จ่ายดอกเบี 6ย 
 

(4,562,807,958)   (4,355,322,725)   (4,806,163,382) 

       รายได้ดอกเบี 6ยสุทธิ 
 

10,746,736,797 
 

10,202,443,881 
 

9,865,765,753 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 

2,109,980,514 
 

2,140,296,232 
 

1,837,426,211 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 
 

(302,056,447)   (195,842,620)   (201,845,300) 

       รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 

1,807,924,067 
 

1,944,453,612 
 

1,635,580,911 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื)อค้า 
      

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 
 

1,054,168,202 
 

2,238,222,821 
 

1,402,493,444 

ขาดทนุสุทธิจากหนี 6สินทางการเงิน 
      

   ที)กําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 
 

(759,750,530) 
 

(1,733,886,254) 
 

(810,387,742) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
 

19,508,137 
 

107,353,927 
 

482,570,051 

กําไรสทุธิจากการขายสินเชื)อด้อยคณุภาพ 
 

226,351,923 
 

- 
 

- 

รายได้จากการดําเนินงานอื)นๆ 
 

441,558,380   396,161,195   352,086,453 

       รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 
 

13,536,496,976   13,154,749,182   12,928,108,870 

       
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 

      
  คา่ใช้จ่ายเกี)ยวกบัพนกังาน 

 
4,533,126,703 

 
4,068,397,712 

 
3,857,722,186 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 
 

13,467,200 
 

12,792,000 
 

12,598,400 

  คา่ใช้จ่ายเกี)ยวกบัอาคารสถานที)และอปุกรณ์ 
 

1,155,447,852 
 

1,060,266,367 
 

1,279,866,016 

  คา่ภาษีอากร 
 

413,013,666 
 

420,692,273 
 

461,092,983 

  อื)นๆ 
 

2,230,852,622   2,050,806,859   1,812,232,818 

       รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 
 

8,345,908,043   7,612,955,211   7,423,512,403 

       หนี 6สญู หนี 6สงสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 
 

4,919,382,923   5,053,034,607   6,279,268,383 

       กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 
 

271,206,010 
 

488,759,364 
 

(774,671,916) 

ภาษีเงินได้ 
 

(264,304,590)   (103,861,136)   145,146,699 

       กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 
 

6,901,420   384,898,228   (629,525,217) 
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(หน่วย: บาท) 

  
งบการเงนิรวม 

  
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอื�น 
      

รายการที�จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
      

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      

(ขาดทนุ) กําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื)อขาย 
 

(274,248,938) 
 

467,099,324 
 

(644,156,155) 

ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน 
      

   ในตา่งประเทศ 
 

(4,697,307) 
 

(30,696,516) 
 

(1,206,592) 

กําไรจากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ 
      

   สําหรับการป้องกนัความเสี)ยงในกระแสเงินสด 
 

136,503,546 
 

62,042,015 
 

58,446,328 

ภาษีเงินได้ที)เกี)ยวกบัรายการที)จะถูกจดัประเภท 
      

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
 

(4,364,720)   (105,828,268)   117,141,965 

       รวมรายการที�จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
      

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 

(146,807,419)   392,616,555   (469,774,454) 

       รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
      

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      

การเปลี)ยนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 

- 
 

- 
 

1,078,204,826 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
      

   หลงัออกจากงาน 
 

72,891,871 
 

79,271,973 
 

(24,267,343) 

ภาษีเงินได้ที)เกี)ยวกบัรายการที)จะไม่ถกูจดัประเภท 
      

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
 

(14,578,374)   (15,854,394)   (210,787,497) 

       รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 
      

   เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 

58,313,497   63,417,579   843,149,986 

       รวม (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอื�น 
 

(88,493,922)   456,034,134   373,375,532 

       (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
 

(81,592,502)   840,932,362   (256,149,685) 
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(หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิรวม     

  
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

การแบ่งปัน กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
      

       ส่วนที)เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
 

6,901,420 
 

384,898,228 
 

(629,525,217) 

ส่วนที)เป็นของส่วนได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ 
 

-   -   - 

       
  

6,901,420   384,898,228   (629,525,217) 

       
การแบ่งปัน (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม 

      
       ส่วนที)เป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

 
(81,592,502) 

 
840,932,362 

 
(256,149,685) 

ส่วนที)เป็นของส่วนได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคมุ 
 

-   -   - 

       
  

(81,592,502)   840,932,362   (256,149,685) 

       
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับ 

      
   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

      
       กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขั 6นพื 6นฐาน (บาทตอ่หุ้น) 

 
0.00   0.01   (0.02) 

       จํานวนหุ้นสามญัที)ถวัเฉลี)ยถ่วงนํ 6าหนกั (หุ้น) 
 

31,188,634,435   28,233,684,776   25,333,286,323 
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(หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิรวม     

  
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด  
 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

      
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 

 
271,206,010 

 
488,759,364 

 
(774,671,916) 

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
      

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
      

   คา่เสื)อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 
 

373,493,966 
 

367,291,254 
 

440,170,964 
   หนี 6สญูและหนี 6สงสยัจะสญู 

 
4,919,382,923 

 
5,053,034,607 

 
6,279,268,383 

   สํารอง (กลบัรายการ) สําหรับรายการนอกงบดลุ  
 

72,742,078 
 

(42,701,555) 
 

302,644,995 
   ผลประโยชน์ของพนกังานที)จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
38,448,440 

 
35,251,070 

 
30,526,962 

   สํารองจากการประมาณการหนี 6สิน 
 

85,994,884 
 

207,888,248 
 

151,748,809 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  

 
47,039,986 

 
47,970,983 

 
5,250,682 

   ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์อื)น 
 

- 
 

- 
 

11,684,173 
   ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 

 
1,063,203 

 
3,476,616 

 
- 

   กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

- 
 

- 
 

- 
   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี)ยนเงินตราตา่งประเทศ 

      
      และตราสารอนพุนัธ์ที)ยงัไม่เกิดขึ 6นจริง 

 
1,075,237,437 

 
(3,015,423,032) 

 
(425,352,139) 

   ขาดทนุจากทรัพย์สินรอการขาย 
 

518,951,662 
 

380,078,551 
 

322,090,738 
   (กําไร) ขาดทนุที)ยงัไม่เกิดขึ 6นจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุ 

 
(315,036,490) 

 
(135,317,715) 

 
96,264,552 

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายเงินลงทนุ 
 

113,050,652 
 

(366,098,877) 
 

(470,349,197) 
   กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 

 
(20,391,900) 

 
(36,746,849) 

 
(29,016,065) 

   กําไรจากการโอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 

- 
 

- 
 

(2,392,301) 
   กําไรจากการด้อยค่าอาคารและอปุกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
(10,064,738) 

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 
 

1,318,506 
 

13,044,307 
 

48,312,019 
   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสิทธิการเช่า 

 
8,845,503 

 
41,603,154 

 
10,658,464 

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายลกูหนี 6ด้อยคณุภาพ 
 

4,731,329 
 

162,476,024 
 

(771,810) 
   ขาดทนุสทุธิจากหนี 6สินทางการเงินที)กําหนดให้แสดงด้วย 

      
      มลูคา่ยตุธิรรม 

 
759,750,530 

 
1,733,886,254 

 
810,387,742 

   ดอกเบี 6ยรับ 
 

(15,309,544,755) 
 

(14,557,766,606) 
 

(14,671,929,135) 
  เงินปันผลรับ 

 
(10,508,869) 

 
(13,869,440) 

 
(19,594,929) 

   คา่ใช้จ่ายดอกเบี 6ย 
 

4,562,807,958   4,355,322,725   4,806,163,382 

       
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน 

      
   สินทรัพย์และหนี 6สินดาํเนินงาน 

 
(2,801,412,947) 

 
(5,277,840,917) 

 
(3,088,970,365) 
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(หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิรวม     

  
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ�มขึ 6น) ลดลง 
      

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

11,389,079,000 
 

(9,638,709,217) 
 

5,762,463,266 
   เงินลงทนุเพื)อค้า 

 
(13,414,065,599) 

 
(2,196,019,258) 

 
(1,342,468,824) 

   เงินให้สินเชื)อ 
 

(20,557,198,292) 
 

(10,508,908,673) 
 

(12,207,579,871) 
   ทรัพย์สินรอการขาย 

 
1,448,879,618 

 
1,344,666,908 

 
1,709,786,609 

   สินทรัพย์อื)น 
 

(1,953,057,331) 
 

659,376,394 
 

1,899,646,123 
หนี 6สินดาํเนินงานเพิ�มขึ 6น (ลดลง) 

      
   เงินรับฝาก 

 
7,699,827,123 

 
(6,262,646,720) 

 
13,446,187,779 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

28,885,836,529 
 

4,052,777,386 
 

(8,423,088,537) 
   หนี 6สินจ่ายคืนเมื)อทวงถาม 

 
124,328,187 

 
4,571,090 

 
(70,676,277) 

   เงินกู้ ยืมระยะสั 6น 
 

(4,202,663,803) 
 

(6,046,902,521) 
 

(14,314,372,766) 
   ประมาณการหนี 6สิน 

 
(68,700,452) 

 
(136,889,495) 

 
(122,504,066) 

   หนี 6สินอื)น 
 

(709,161,767)   1,237,412,652   (1,907,679,420) 

       
เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

 
5,841,690,266 

 
(32,769,112,371) 

 
(18,659,256,349) 

   ดอกเบี 6ยรับ 
 

13,660,637,349 
 

13,450,792,981 
 

13,236,817,311 
   ดอกเบี 6ยจ่าย 

 
(5,144,814,563) 

 
(4,821,676,381) 

 
(5,501,235,191) 

   ภาษีจ่ายสุทธิ 
 

(424,746,068)   (333,270,211)   (260,166,103) 

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 
 

13,932,766,984   (24,473,265,982)   (11,183,840,332) 
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(หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิรวม     

  
สําหรับปีสิ 6นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
      

เงินสดจ่ายในการซื 6อหลกัทรัพย์เผื)อขาย 
 

(32,583,604,603) 
 

(14,520,484,708) 
 

(37,905,998,597) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เผื)อขาย 

 
4,208,825,541 

 
24,559,533,593 

 
32,003,101,453 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพย์เผื)อขาย 
 

51,200,000 
 

60,000,000 
 

1,607,800,000 
เงินสดจ่ายในการซื 6อตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด 

 
(12,462,512,179) 

 
(503,847,389) 

 
(5,074,765,297) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด 
 

- 
 

480,340 
 

480,340 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี 6ที)จะถือจนครบกําหนด 

 
5,905,850,000 

 
4,305,000,000 

 
9,830,560,000 

เงินสดรับจากการชําระหนี 6เงินลงทนุในลกูหนี 6 
 

795,015 
 

2,482,988 
 

2,974,664 
เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายจากการซื 6อเงินลงทนุทั)วไป 
 

(726,500) 
 

(792,307) 
 

- 
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุทั)วไป 

 
6,752,752 

 
- 

 
942,262 

เงินสดรับจากการลดทนุเงินลงทนุทั)วไป 
 

14,990,000 
 

22,710,000 
 

31,750,000 
เงินสดจ่ายจากการซื 6ออาคารและอปุกรณ์ 

 
(161,435,893) 

 
(178,507,407) 

 
(248,780,868) 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 
 

16,085,199 
 

39,159,489 
 

39,224,327 
เงินสดจ่ายซื 6อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 
(280,289,448) 

 
(173,301,907) 

 
(108,847,701) 

เงินปันผลรับ 
 

10,508,869 
 

13,869,440 
 

19,594,927 
ดอกเบี 6ยรับ 

 
1,693,447,001   1,487,963,769   1,800,077,764 

       เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 
 

(33,580,114,246)   15,114,265,901   1,998,113,274 
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14. การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานโดยรวม 
 

14.1   ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 
 
ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปีสิ "นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2561 มีกําไรสทุธิจํานวน 6.9 ล้านบาท ลดลง 378
ล้านบาท หรือร้อยละ 98.2 เมื$อเทียบกับผลกําไรสทุธิของปี 2560  กําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 271.2 ล้านบาท ลดลง
จํานวน 217.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.5 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ$มขึ "นของคา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงานร้อยละ 9.6 และ
การลดลงของรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิและรายได้อื$น ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.6  ตามลาํดบัสทุธิกบัการเพิ$มขึ "น
ของรายได้ดอกเบี "ยสทุธิร้อยละ 5.3 และการลดลงของสาํรองหนี "สงสยัจะสญูร้อยละ 2.6  
 
อตัราสว่นรายได้ดอกเบี "ยสทุธิตอ่สนิทรัพย์เฉลี$ย (Net Interest Margin – NIM) สาํหรับปี 2561 อยูที่$ร้อยละ 3.71 ลดลงจาก
ปี 2560 ซึ$งอยูที่$ร้อยละ 3.89 อนัเป็นผลจาก Yield on Earning Asset ลดลง 
 
ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 เงินให้สนิเชื$อสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี (รวมเงินให้สนิเชื$อซึ$งคํ "าประกนัโดยธนาคารอื$นและเงิน
ให้สินเชื$อแก่สถาบนัการเงิน) ของกลุม่ธนาคารอยู่ที$ 227.8 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นร้อยละ 6.9 เมื$อเทียบกบัเงินให้สินเชื$อ ณ 
วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัVวแลกเงิน หุ้นกู้  และผลิตภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) จํานวน 
234.3 พันล้านบาท เพิ$มขึ "นร้อยละ 6.5 จากสิ "นปี 2560 ซึ$งมีจํานวน 220.1 พันล้านบาท  อัตราส่วนสินเชื$อต่อเงินฝาก 
(Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุม่ธนาคารเพิ$มขึ "นเป็นร้อยละ 97.2 จากร้อยละ 96.8 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 

 
)ก (  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย 

 
เมื$อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ "นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายได้จากการดําเนินงานปี 2561
จํานวน 13,536.5 ล้านบาท เพิ$มขึ "นจากปี 2560 จํานวน 381.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 การเพิ$มขึ "นดงักลา่วเป็นผลมาจาก
รายได้ดอกเบี "ยสทุธิเพิ$มขึ "น 544.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 จากการขยายตวัของสนิเชื$อและการเพิ$มขึ "นของรายได้ดอกเบี "ย
จากเงินลงทุน   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลง  136.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0  เกิดจากการเพิ$มขึ "นของ
คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ  รายได้จากการดําเนินงานอื$นลดลงจํานวน 26.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 สาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของกําไรสทุธิจากธุรกรรมเพื$อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสทุธิกบัการลดลงของขาดทนุสทุธิจาก
หนี "สนิทางการเงินที$กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและการเพิ$มขึ "นของกําไรสทุธิจากการขายสนิเชื$อด้อยคณุภาพ 

 
)ข (  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี "ยสําหรับปี 2561 มีจํานวนทั "งสิ "น 4.6 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจากปีก่อน 207.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8         
มีสาเหตหุลกัจากการเพิ$มขึ "นของคา่ใช้จ่ายดอกเบี "ยจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปีสิ "นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2560 เพิ$มขึ "นจํานวน 
733.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.6 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ$มขึ "นของค่าใช้จ่ายเกี$ยวกบัพนกังานซึ$งสอดคล้องกบักลยทุธ์การ
ขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ “Fast Forward” และขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  เป็นผลให้อตัราสว่น
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตอ่รายได้จากการดําเนินงานปี 2561 อยู่ที$ร้อยละ 61.7 เพิ$มขึ "นเมื$อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 
2560 ซึ$งอยูที่$ร้อยละ 57.9   
 

)ค (  กาํไรสุทธิ 
 
ผลการดําเนินงานของกลุ่มธนาคาร สําหรับปีสิ "นสดุวนัที$ 31 ธันวาคม 2561 มีกําไรสทุธิจํานวน 6.9 ล้านบาท ลดลง 378
ล้านบาท หรือร้อยละ 98.2 เมื$อเทียบกบัผลกําไรสทุธิของปี 2560  โดยมีกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 271.2 ล้านบาท ลดลง 
217.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.5 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ$มขึ "นของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานร้อยละ 9.6 และการ
ลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิและรายได้อื$น ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 2.6  ตามลําดบั สทุธิกบัการเพิ$มขึ "น
ของรายได้ดอกเบี "ยสทุธิร้อยละ 5.3 และการลดลงของสาํรองหนี "สงสยัจะสญูร้อยละ 2.6  

 
(ง)  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 
สําหรับปี 2561 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 0.00 เมื$อเทียบกับปี 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้อยละ 1.3           
และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของเจ้าของของธนาคารอยู่ที$ร้อยละ (2.5) เมื$อเทียบกบัปี 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้อยละ 0.3 สาเหตุ
หลกัเกิดจากกําไรสทุธิที$ลดลงในระหวา่งปี 
 
2.  ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 

 
สินทรัพย์ 

 
ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ธนาคารมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 355.8 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจาก ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560
จํานวน 55.2 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 โดยมีรายละเอียดดงันี " 

 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 6.8 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 11.4 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 
62.6  เป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์มีจํานวน 23.4 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "น 2.1 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ธุรกรรมด้านอตัราแลกเปลี$ยนและอตัราดอกเบี "ย 

 
กลุ่มธนาคารมีเงินลงทุนสทุธิจํานวน  92.2 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "น 48.1 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 109.2 ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ$มขึ "นในหลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
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เงินให้สนิเชื$อและดอกเบี "ยค้างรับสทุธิจํานวน 216.2  พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นร้อยละ 7.3  โดยการเติบโตของสินเชื$อสว่นใหญ่
มาจากการขยายตวัของสนิเชื$อรายยอ่ย   

 
สนิทรัพย์อื$นเทา่กบั 9.0 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 2.0 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 29.1 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ$มขึ "นของ
สญัญาจ่ายหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 
 
คุณภาพของสินทรัพย์ 

 
(ก) เงินให้กู้ยืมและการกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืม 

 
ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเชื$อสุทธิจากรายได้รอตัดบญัชีจํานวน 226.3 พันล้านบาท เพิ$มขึ "น
จํานวน 15.3 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 7.2 เมื$อเทียบกบั ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ$งมีจํานวน 211.0 พนัล้านบาท  เงินให้
สินเชื$อแบ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่กลุม่สินเชื$อที$อยู่อาศยั  อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ และลกูหนี "ธุรกิจเช่าซื "อและ
ลกูหนี "ตามสญัญาเช่าทางการเงิน มีสดัส่วนรวมร้อยละ 66.5 ของเงินให้สินเชื$อรวม ทั "งนี "มีเงินให้กู้ยืมแก่สินเชื$อเพื$อที$อยู่
อาศยัจํานวน 71.9 พนัล้านบาท  ซึ$งมีสดัสว่นสงูที$ร้อยละ 31.8  สอดคล้องกับกลยทุธ์ของธนาคาร  กลุม่อุตสาหกรรมการ
ผลิตและการพาณิชย์จํานวน 45.2 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 20.0 และลกูหนี "ธุรกิจเช่าซื "อ จํานวน 33.2 พนัล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 14.7  สนิเชื$อที$มีอตัราการขยายตวัสว่นใหญ่มาจาก สินเชื$อเพื$อที$อยู่อาศยัและลกูหนี "ธุรกิจเช่าซื "อ  ซึ$งเติบโตร้อยละ 
18.0 และร้อยละ 16.6 ตามลาํดบัเมื$อเทียบกบัสิ "นปี 2560 
 

เงนิให้สินเชื5อจาํแนกกตามประเภทธุรกิจ 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เปลี5ยนแปลง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,956 3.1 5,606 2.7 1,350 24.1 

อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 45,157 20.0 48,810 23.1 (3,653) (7.5) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 13,836 6.1 12,116 5.7 1,720 14.2 

การสาธารณปูโภคและบริการ 29,779 13.1 28,229 13.4 1,550 5.5 

สินเชื$อสว่นบคุคล 11,960 5.3 13,505 6.4 (1,545) (11.4) 

สินเชื$อเพื$อที$อยู่อาศยั 71,916 31.8 60,971 28.9 10,945 18.0 

ลกูหนี "ธุรกิจเชา่ซื "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 

รวมเงนิให้สินเชื5อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 226,300 100.0 211,022 100.0 15,278 7.2 

 
ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปลอ่ยเงินให้กู้ยมืในภาคธุรกิจตา่งๆ เพื$อไมใ่ห้เกิดการกระจกุตวัในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ$ง 
โดยจะครอบคลมุทั "งกลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็และรายยอ่ย  
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(ข)  การจดัชั "นสนิทรัพย์ 
 

ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2561  เงินให้สินเชื$อแก่ลกูหนี "และดอกเบี "ยค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเชื$อที$ให้แก่สถาบนัการเงิน)ของ
กลุม่ธนาคารอยูที่$ 226.8 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นร้อยละ 7.2  เมื$อเทียบกบัเงินให้สนิเชื$อ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 โดยจดัชั "น
ตามหลกัเกณฑ์ที$ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ประกอบด้วย สนิเชื$อจดัชั "นปกติ 204.3 พนัล้านบาท  สินเชื$อจดัชั "น
กล่าวถึ ง เ ป็นพิ เศษ 12.6 พันล้านบาท และสินเ ชื$ อ ด้อยคุณภาพจัดชั "นตํ$ ากว่ามาตรฐาน จัดชั "นสงสัย  และ                         
จดัชั "นสงสยัจะสญูมีจํานวน 2.7 พนัล้านบาท 2.3 พนัล้านบาท และ 4.9 พนัล้านบาท ตามลาํดบั 
 
อตัราสว่นเงินสํารองค่าเผื$อหนี "สงสยัจะสญูต่อสินเชื$อด้อยคณุภาพ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที$ร้อยละ 107.0 เพิ$มขึ "น
จากสิ "นปี 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้อยละ 93.2  ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 เงินสํารองของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที$จํานวน 10.5 
พนัล้านบาท ซึ$งเป็นสาํรองสว่นเกินจากเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทยจํานวน 5.0 พนัล้านบาท 

 
(ค) สนิเชื$อที$ไมก่่อให้เกิดรายได้ 
 
สินเชื$อที$ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที$ 9.9 พนัล้านบาท อตัราส่วนสินเชื$อที$ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื$อทั "งสิ "น 
(NPL ratio) อยู่ที$ร้อยละ 4.3 ลดลงเมื$อเทียบกับ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 ซึ$งอยู่ที$ร้อยละ 4.8  เนื$องจากธนาคารมี
มาตรการบริหารจดัการความเสี$ยงที$มีประสิทธิภาพ การบริหารคุณภาพสินทรัพย์รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการในการ
เรียกเก็บหนี "และมีการขายสนิเชื$อด้อยคณุภาพในปี 2561 

 
(ง) การรับรู้รายได้ 

 
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี "ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยดุรับรู้ตามเกณฑ์นี " สําหรับลกูหนี "ที$ค้างชําระดอกเบี "ยเกิน
กว่าสามเดือนนบัจากวนัที$ครบกําหนดชําระหรือมีความไม่แน่นอนเกี$ยวกบัการชําระหนี " โดยจะใช้เกณฑ์การรับชําระเงิน
แทน และธนาคารยงัได้บนัทึกยกเลิกรายได้สําหรับดอกเบี "ยจากเงินให้กู้ยืมที$ค้างชําระดงักลา่วที$ธนาคารบนัทึกบญัชีเป็น
รายได้แล้วออกจากบญัชีเพื$อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ได้ใหมเ่มื$อลกูหนี "ได้ชําระเงินต้นและดอกเบี "ยที$ค้างชําระครบถ้วนแล้ว 

 
ธนาคารรับรู้รายได้สําหรับลกูหนี "ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี "ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื$อที$กล่าว
ข้างต้น ยกเว้นหนี "ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี "ที$อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตัิตามเงื$อนไขการปรับโครงสร้างหนี "
ใหม ่ซึ$งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลกูหนี "จะปฏิบตัิตามเงื$อนไขการปรับโครงสร้างหนี "ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม
เดือนหรือสามงวดการชําระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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หนี ?สิน 

 
ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มธนาคารมีหนี "สินรวมจํานวน 318.9 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจากวนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
จํานวน 51.4 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 19.2 โดยมีรายละเอียดดงันี " 
 
เงินรับฝากจํานวน 185.1 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 7.7 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ$มขึ "นของ
เงินฝากประจํา 
  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี "สิน)จํานวน 44.5 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 28.9 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 
184.6  ซึ$งเป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 
 
หนี "สินทางการเงินที$กําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมจํานวน 35.5 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจํานวน 12.4 พนัล้านบาท หรือ
ร้อยละ 53.7 สว่นใหญ่เกิดจากหุ้นกู้และตัVวแลกเงินที$มีอนพุนัธ์แฝง 
 
 หนี "สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินจํานวน 24.3 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "น 4.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 21.8  การเพิ$มขึ "น
ดงักลา่วเป็นผลจากธุรกรรมด้านอตัราแลกเปลี$ยนและอตัราดอกเบี "ย 
 
ตราสารหนี "ที$ออกและเงินกู้ยืมมีจํานวน 19.0 พนัล้านบาท ลดลง 1.0 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 4.8  สว่นใหญ่เป็นผลจาก
การไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะสั "นและตัVวแลกเงินในระหวา่งปี 
 
ส่วนของเจ้าของ 

 
สว่นของเจ้าของ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 36.9 พนัล้านบาท เพิ$มขึ "นจากปี 2560 จํานวน 3.9 พนัล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.7 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ$มขึ "นของทนุที$ออกและชําระแล้ว 
 
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพนั  

 
ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัทั "งสิ "น  4,047.9  พนัล้านบาท เพิ$มขึ "น 1,545.1 พนัล้าน

บาท (ร้อยละ 61.7) จากจํานวน  2,502.8  พนัล้านบาท ณ สิ "นปี 2560 การเพิ$มขึ "นของภาระผกูพนัสว่นใหญ่เป็นผลจากการ

เพิ$มขึ "นของตราสารอนพุนัธ์ ตามที$ได้แสดงในตารางด้านลา่ง 
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(ล้านบาท) 

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพนั 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 เปลี$ยนแปลง 

          % 

การรับอาวัลตัBวเงนิและการคํ ?าประกันการกู้ยมืเงนิ 280 90 211.1 

ภาระตามตัBวแลกเงนิค่าสนิค้าเข้าที5ยงัไม่ครบกาํหนด 239 299 (20.1) 

เล็ตเตอร์ออฟเครดติ 1,185 1,683 (29.6) 

ภาระผูกพันอื5น 4,046,169 2,500,700 61.8 

  ตราสารอนพุนัธ์ 3,998,256 2,446,966 63.4 

  วงเงินเบิกเกินบญัชีที$ลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 14,004 17,674 (20.8) 

  วงเงินสนิเชื$อที$ยงัไมไ่ด้เบิกใช้ 21,139 25,073 (15.7) 

  เงินลงทนุ 1,567 1,170 33.9 

  อื$นๆ   11,203 9,817 14.1 

รวม   4,047,873 2,502,772 61.7 
 
 

สภาพคล่อง 
 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ธนาคารมีจํานวน 1.7 พนัล้าน
บาท เพิ$มขึ "นสทุธิ 157.9 ล้านบาท เมื$อเทียบกบัปี 2560 รายละเอียดของการเปลี$ยนแปลงมีดงันี " 
 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2561 มีจํานวน 13.9 พนัล้านบาท ประกอบด้วยขาดทนุจากการดําเนินงาน
ก่อนการเปลี$ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี "สนิดําเนินงานจํานวน 2.8 พนัล้านบาท ซึ$งในจํานวนนี "รวมกําไรสทุธิก่อนภาษีเงิน
ได้ 271.2 ล้านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสทุธิที$ไม่ใช่เงินสด ซึ$งส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี "ยรับและหนี "สญูและหนี "
สงสยัจะสญู สาํหรับสนิทรัพย์ดําเนินงานเพิ$มขึ "น  23.1 พนัล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ$มขึ "นของเงินให้สินเชื$อและ
เงินลงทุนเพื$อค้า   นอกจากนี " หนี "สินดําเนินงานเพิ$มขึ "นจํานวน  31.7 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน และเงินรับฝาก  

 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมีจํานวน 33.6 พนัล้านบาท ซึ$งสว่นใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายสทุธิจากหลกัทรัพย์เผื$อขาย 
 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 19.8  พนัล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากกลุม่ธนาคารมีเงินสดรับสทุธิจากหุ้น
กู้ ที$มีอนพุนัธ์แฝง และเงินสดรับจากการเพิ$มทนุ  
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ความสัมพนัธ์ของแหล่งที5มาของเงนิทุนกบัแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 
 

ธนาคารมีแหลง่ที$มาของเงินทนุจากเงินฝากและเงินกู้ยืม  ในขณะที$แหลง่ใช้ไปของเงินทนุเป็นเงินให้สนิเชื$อ โดย ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม 2561 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สนิเชื$อ แบง่ตามระยะเวลาได้ดงันี "         

      หน่วย: พนัล้านบาท 
ระยะเวลา เงนิให้สินเชื5อ* % เงนิฝาก* % เงนิกู้ยืม* % 

ทวงถาม 16.3 7.4 61.9 31.7 0.4 0.4 
ไม่เกิน 1  ปี  40.2 18.1 123.2 63.1 34.0 40.4 
เกิน 1  ปี  164.8 74.5 10.2 5.2 49.8 59.2 

รวม 221.3 100.0 195.3 100.0 84.2 100.0 
     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 ธนาคารมีแหลง่ที$มาของเงินทนุในรูปของเงินฝาก โดยแบง่ประเภทดงันี " 
                                                                                                                                  หน่วย: พนัล้านบาท 

 
ประเภทเงินฝาก 

2561* 2560* 2559* 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กระแสรายวนั 2.9 1.5 3.4 1.8 3.1 1.7 
ออมทรัพย์ 59.0 30.2 67.6 35.6 88.0 45.7 
ประจํา 133.4 68.3 118.8 62.6 101.2 52.6 

รวม 195.3 100.0 189.8 100.0 192.3 100.0 
     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
อันดับความน่าเชื5อถอื 

 
อนัดบัความนา่เชื$อถือของธนาคารซึ$งจดัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื$อถือ มีรายละเอียดดงันี " 
 

Fitch Ratings 

สงิหาคม  2561 
 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาว AA- (tha) 
อนัดบัเครดติในประเทศระยะสั "น F1+(tha) 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต มีเสถียรภาพ 
อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ  AA-(tha) 
อนัดบัเครดติในประเทศระยะสั "นของตราสารหนี "ระยะสั "น F1+(tha) 

 
 

มิถนุายน  2561  

Moody’s Investors Service  
Outlook Stable 
Bank deposits Baa2/P-2 
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Baseline credit assessment ba2 
Adjusted baseline credit assessment baa2 
Counterparty risk assessment Baa1(cr)/P-2(cr) 
Issuer rating Baa2 
ST issuer rating P-2 
  
 สงิหาคม  2561 

RAM Ratings  
อนัดบัความนา่เชื$อถือของสถาบนัการเงิน AA2/มีสถียรภาพ/P1 
ตราสารหนี "ด้อยสทิธิที$นบัเป็นเงินกองทนุชั "นที$ 2 AA3/มีเสถียรภาพ 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
การดาํรงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์สูงกว่าหนี "สินโดยเป็นส่วนของเจ้าของเป็นจํานวน 36.9 พันล้านบาท 
ธนาคารมีเงินกองทุน 46.0 พนัล้านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี$ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 18.7 ซึ$งสงูกว่าเกณฑ์ที$
ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด ในสว่นของอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี$ยงสําหรับกลุม่ธนาคารอยู่ที$ร้อยละ 19.3 
โดยมีเงินกองทนุ 47.9 พนัล้านบาท 
 
สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชื5อต่อเงนิฝาก  
 
ธนาคารดํารงเงินฝากที$ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) เฉลี$ยในอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมเฉลี$ย ตามที$ 
ธปท กําหนด โดย ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที$ศนูย์เงินสด เงินฝากที$ ธปท รวมเป็นจํานวน 
3.4 พนัล้านบาท อตัราสว่นสนิเชื$อตอ่เงินฝาก (Modified Loan to Deposit Ratio) ของธนาคารอยู่ที$ร้อยละ 94.0 เทียบกบั
ร้อยละ 93.9 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ$งระดบัดงักลา่วยงัคงเป็นไปตามแผนงานของธนาคาร 
  
การแต่งตั ?งผู้สอบบัญชีภายนอกและการกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที$พิจารณาคณุสมบตัิและประวตัผิลงานของผู้สอบบญัชีภายนอก เพื$อการแตง่ตั "งเป็นผู้สอบ
บญัชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี โดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื$อพิจารณาเสนอขอ
อนมุตัิจากที$ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี รายชื$อของผู้สอบบญัชีภายนอกที$จะนําเสนอต้องได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ค่าสอบบัญชี 
 
สาํหรับปีสิ "นสดุวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี " 
 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 
กลุม่ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีจํานวนรวม 11.3 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื$นๆที$เกี$ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทาง
และคา่ถ่ายเอกสาร  
 
(2) ค่าตอบแทนอื5น (Non-audit Fee) 
 
กลุม่ธนาคารไมม่ีคา่ตอบแทนของงานบริการอื$นให้แก่ผู้สอบบญัชีของธนาคารในรอบปีบญัชี 2561  
 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ ��-�) 
 

 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู หน้า 138 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันี Dแล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อืHนสาํคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูทีHควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
นอกจากนี D บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินทีHสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสาํคญัเกีHยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีHดี เพืHอให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นทีHเป็นสาระสาํคญั
ทั Dงของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั Dงควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีHดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทั Dงนี D 
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึHงครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีHยนแปลงทีHสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั Dง
การกระทําทีHมิชอบทีHอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี DเพืHอเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั Dงหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีHบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายเศรษฐจักร ลียากาศ เป็นผู้ ลงลายมือชืHอกํากับเอกสารนี Dไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารหน้าใดไม่มี
ลายมือชืHอของ นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูทีHบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น 
   

ชืHอ ตําแหนง่ ลายมือชืHอ 

1. เ อ็น จิก  ชา ฮ์นัซ  ฟา รุก  บิน 
จมัมลั อาฮ์มดั 

  กรรมการ    

2. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อา
มิน โนเออร์ ราชิด 

รักษาการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีHบริหาร 

  

 
 

 ชืHอ ตําแหนง่ ลายมือชืHอ 
ผู้ รับมอบอํานาจ นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผู้บริหารสงูสดุ กํากบัการปฏิบตัิงาน 

และรักษาการ ผู้บริหารสงูสดุ   
 สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่       
 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

(ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561) 
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1.  ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1.   นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
       อาย ุ71 ปี 
       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
       วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 19 เมษายน 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต California State 
University, Northridge, U.S.A. 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู รุ่นที9 ^_ 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการ
ป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที9 `a 
 
ประวัตกิารอบรม 
หลกัสตูรที9จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ได้แก่ 
- หลกัสตูร Financial Institutions Governance      
Program (FGP) (ปี _hhi) 
- หลกัสตูร 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)  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
 
ประธานกรรมการ 
 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส    
 
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ Lง 
 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอื�น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16 ธ.ค.2559 – ปัจจบุนั 
  

นายกสมาคม 
 

สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 – 2558 
2556 – 2557 
2556 – 2557 
2554 – ส.ค. 2557 
2554 – 2558 
2554 – 2557 
2552 – 2557 
2552 – 2555 
2549 – 2551  
2547 – 2551 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม  
ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
สมาชิก  

กระทรวงอตุสาหกรรม สํานกันายกรัฐมนตรี 
บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ Lง 
บมจ. อคัรา รีซอร์สเซส 
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  
 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ เอเชีย รีเสริซ 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  
สภามหาวิทยาลยับรูพา 
สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. _ht^ 
- โดยตนเอง -^ หุ้น- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่มี- 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี _hiu)  
-  Director Accreditation Program (DAP) (ปี 
2547) 
 

2546 – 2547 
2547 – 2549 

2547 – _htv 

ปลดักระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 
เลขาธิการ 
เลขาธิการ 
กรรมการ 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที9 h) 

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็ 
 อาย ุ67 ปี 
 รองประธานกรรมการ 
 กรรมการ และประธานสํารองคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 5 พฤศจิกายน 2551 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-   Fellow of the Institute of Chartered 

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

Accountants 
 
ประวัตกิารอบรม 
-  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 มิถนุายน 2561) 

-  Sustainable Finance Training for Board of 
Directors by CIMB (1 สงิหาคม 2561) 

-   Khazanah Megatrends Forum 2018 (8-9 
ตลุาคม 2561) 

-  Asean Roundtable Series by CIMB Asean 
Reseach Institute (CARI) & LSE IDEAS (30 
ตลุาคม 2561) 

-  CIMB Annual Management Summit (23-24 
พฤศจิกายน 2561) 

-  BNM-FIDE Board Conversations (Banks and 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555 – ปัจจบุนั 
ก.ค. 2558 – ปัจจบุนั 

Trustee 
 
ประธานกรรมการ 
 

Yu Cai Foundation 
 
CIMB Investment Bank Bhd 
 
 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. _ht^ 
- โดยตนเอง -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่มี- 

 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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 

Trustee 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการที9มใิช่ผู้บริหาร 
 
ที9ปรึกษา 
 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

CIMB Foundation 
 
CIMB - Principal Asset Management Bhd 
 
CIMB Group Holdings Bhd 
 
CIMB Investment Bank Bhd 
 
Tanjong PCL 
CIMB Securities International Pte Ltd. 
CIMB Investment Bank Bhd 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

DFIs) (27 พฤศจิกายน 2561) ประธานเจ้าหน้าที9บริหาร CIMB Investment Bank Bhd 

3. นายมาริษ สมารัมภ์ 

 อาย ุ76 ปี 

  กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 8 พฤษภาคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรด้านการพฒันาผู้บริหาร 

Harvard Business School ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา 

-   B.S.B.A. ปริญญาตรีด้านการบญัชี University 
of The East ประเทศฟิลปิปินส์ 

 
ประวัตกิารอบรม  
-   หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที9 

33/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  

-    หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นที9 
3/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย                

-  หลกัสตูร Quality of Financial Reporting 
Program รุ่นที9 2/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-    หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit 
Function รุ่นที9 3/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูร Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management รุ่นที9 4/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูร Handling Conflicts of Interest: What 
the Board Should Do? สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

-  หลกัสตูร Board Failure and How to Fix it 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการด้านความยั9งยืนและการ
บริหารความเสี9ยง 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส    
 

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

2548 -ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. พี เอ ซี (สยาม) 
บจ. มาร์ช พีบี 

การถือหุ้นในธนาคาร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่มี- 

2546 – ส .ค.  2560 
 
2556 – 2558 
2546 – 2558 
2551 – 2554 
2547 – 2553 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
 
บมจ. อคัรา รีซอร์สเซส 
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์  
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส  
บมจ  . ทรัพย์ศรีไทย คลงัสนิค้า  
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร The Responsibilities and Liabilities of 

Directors and Executives under the New 
SEC ACT (พฤษภาคม 2551) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูร Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) รุ่นที9 13/2561 

-   หลกัสตูร IT Governance and Cyber 
Resilience Program (ITG) รุ่นที9 8/2561 

                                                                                                                                    

4. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สคิ 
 อาย ุ58 ปี 
     กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และ

การกํากบัดแูลกิจการ 
     วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 25 เมษายน 2550 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- AB Bryn Mawr College, PA, U.S.A.  
 
ประวัตกิารอบรม 
- หลกัสตูร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory    
    Accreditation Program (MAP) for   
    Directors of Public Listed Companies    
   (17-18 มีนาคม 2553)  
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที9 83/2553 English Program สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (27 เมษายน 
2553)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Singapore Institute of 
Directors Course: Role of  Directors 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการที9มใิช่ผู้บริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระ กรรมการที9มใิช่ผู้บริหาร 
กรรมการอิสระ กรรมการที9มใิช่ผู้บริหาร 
กรรมการ 

ศนูย์รักษาผู้ มีบตุรยากเจตนิน 
Lien Centre for Social Innovation, Singapore 
Management University 
CIMB Group Holdings Bhd 
CIMB Group Sdn Bhd 
Asia Capital Advisory Pte Ltd. 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

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

ม.ค. _hha – พ.ย. _htv 
ม.ค. _hha - พ.ย. _htv 
ม.ค. _hha - พ.ย. _htv 
ก.พ. _hh� -พ.ย. _htv 
ก.ย. _hhu - พ.ย. _htv 

กรรมการ  
 
กรรมการ  
 
กรรมการ  

TPG Star SF Pte Ltd.  
 
TPG Growth SF Pte Ltd.  
 
TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd. 
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2550 - พ.ย._htv  
กรรมการ  
 
กรรมการ  
 
Senior Adviser/Consultant - 

 
TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd. 
 
TE Asia  Healthcare Partners Pte Ltd. 

 
TPG Capital Asia 
 

5. นายรอม หริัญพฤกษ์ 
  อาย ุ64 ปี 
 กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 
 
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 13 ธนัวาคม 2561 
 

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) 
 
ประวัตกิารอบรม 
-  หลกัสตูร IT Governance (ITG)  Invited as 

observer for ITG 1/2559 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Corp. Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGCMI 1/2558) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-   หลกัสตูร  Advanced Audit Committee 
Program 

(AACP 14/2557) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพื9อธุรกิจหลกัทรัพย์  
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ที9ปรึกษาประธานมลูนิธิ 
ผู้จดัการร่วม 

คณะกรรมการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
บจ. ชิค รีพบับลคิ  
มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
บจ. วตท.เพื9อสงัคม  

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

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

2558 – 2561 
2555 – 2561 
2558 – 2560 
 
2557 – 2560 
 
 
2553 – 2555 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
กรรมการ (ผู้ เชี9ยวชาญระบบ
สารสนเทศ) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
คณะกรรมการระบบชําระเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
สํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาต ิ(องค์การ
มหาชน)  
คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื9อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.) 
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
ยตุธิรรม 
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Program (FIGP 6/2556) สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
172/2556) (ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Executive Grid Seminar (รับเชิญ) 

- หลกัสตูร The Four Roles of Leadership 
Program (ภายใต้การสนบัสนนุของสํานกังาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต)ิ 

-  นกัศกึษา วตท.รุ่นที9 1 ของสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- นกัวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of 
the University of North Carolina, 
Microelectronics Corporation of North 
Carolina (MCNC), and North Carolina 
Supercomputer Center (NCSC) 

 
 

 
 
 

 

 t.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 
 อาย ุ69 ปี 
     กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 
 กรรมการและประธานสํารองในคณะกรรมการ Board 

Risk Committee 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสา

หการ) Lamar University, U.S.A. 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอตุสา

หการ) Lamar University, U.S.A. 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเครื9องกล) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
- หลกัสตูร Stanford Executive Program, 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. เอิร์ทกรีน 
บจ. บ้านหมี9 กรีน 
บจ. พนม กรีน 
บจ. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ9ง เทคโนโลยี 
บจ. กรีน เอนเนอร์ยี9 โฮลดิ Lง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

Stanford University, U.S.A. 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชน รุ่นที9 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร   

-  หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที9 42/2547, Finance for Non-
Finance Directors (FND) รุ่นที9 9/2547, Role 
of Compensation Committee (RCC) รุ่นที9 
10/2553 และ National Corporate 
Governance Committee (NCGC) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. กรีน เอ็นเนอยี9 เอเชีย กรุ๊ป 
บจ. ดีอาร์ซีเอ็ม โฮลดิ Lง 
บจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั9น 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2560 
2555 – 2557 
2552 – 2557 
2551 – 2552 
 
2546 – 2550 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที9ปฏิบตักิาร กลุม่
ธุรกิจปิโตรเลียมขั Lนต้นและก๊าซ
ธรรมชาต ิ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจ
สํารวจผลติและก๊าซธรรมชาต ิ 

บจ. ระยองกรีน 
บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี9 รีซอร์สเซส 
บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั9นแนล จํากดั 
บมจ. ปตท. 
 
บมจ. ปตท. 
 

7. ดาโต๊ะ ลี คอ็ก ควอน 
 อาย ุ53 ปี 
 กรรมการ 
        ประธานกรรมการ Board Risk Committee  
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 24 ธนัวาคม  2558 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

เกียรตนิิยมอนัดบั 1 Simon Fraser University, 
Canada 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Simon Fraser  
University, Canada 

 
ประวัตกิารอบรม 
- หลกัสตูร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory 

Accreditation Program for Directors of 
Public Listed Companies (2558) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั กรรมการ CIMB Group Holdings Bhd 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
ที9ปรึกษา 
นายกสมาคม 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

CIMB Bank Bhd 
Cagamas Holdings Bhd 
Securities Commission Malaysia 
Financial Markets Association of Malaysia 
Megmoni Sdn Bhd 
Sterns Knight Corp 
Ukaydev38 Sdn Bhd 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. _ht^ 
- โดยตนเอง -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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2555 – 2558 
 
 
 
2551 – 2555 
 
2549 – 2551 
2540 – 2549 
 
2539 – 2540 

รองประธานเจ้าหน้าที9บริหารกลุม่ & 
ผู้บริหารสงูสดุสายบริหารเงิน 
บรรษัทธุรกิจ & ช่องทางธุรกรรม
การเงิน 
รองประธานเจ้าหน้าที9บริหารกลุม่ & 
ผู้บริหารเงิน  
ผู้บริหารเงินกลุม่ 
ผู้จดัการทั9วไปบริหารเงิน & ตลาด
ทนุ  
ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสี9ยง 

CIMB Group Holding Bhd 
 
 
 
CIMB Group Holding Bhd 
 
CIMB Group Holding Bhd 
CIMB Investment Bank 
 
CIMB Investment Bank 

8. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น 
 อาย ุ40 ปี 
 กรรมการ 
 กรรมการ Board Risk Committee 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 6 พฤษภาคม  2557 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts 
 Institute of Technology, U.S.A.  

- ปริญญาตรี การพาณิชย์ การบญัชี และการเงิน 
Macquarie University, Sydney, Australia  

-  ประกาศนียบตัร 7th Form Bursary 
(Economics, Statistics, English, History), 
Aranui High School, Christchurch, New 
Zealand 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1 ธ.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
มกราคม 2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการสํารองของ John Kelly 
Thompson 

CIMB Bank Bhd 
 
Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala Lumpur, 
Malaysia 
ACR Capital Holdings Pte Ltd. 
  

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่มี- 

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

6  เม.ย. 2561 – 13 มิ.ย. 
2561 
13 พ.ย. 2556 – 11 ก.ย. 
2560 
เม.ย. 2551 – ต.ค. 2552 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ผู้ มีอํานาจดําเนินการแทนบริษัท 

ACR Capital Holdings Pte Ltd. 
 
Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta 
 
Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

มี.ค. 2549 – เม.ย. 2551 
ต.ค. 2548 – มี.ค. 2549 
ธ.ค. 2546 – ก.พ. 2548 
เม.ย. 2544 – ธ.ค. 2546 

 
ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกัประธาน
กรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าที9บริหาร 
ผู้ อํานวยการ 
 
ผู้ ช่วยที9ปรึกษา 
 
นกัวิเคราะห์อาวโุส 
 

 
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta, 
Indonesia 

Credit Cards Group Head 

 

Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia 

 
FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

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

a.  ดาตกุ์ โจเซฟ โดมินิค ซลิวา 
 อาย ุhh ปี 
 
 กรรมการ 
        กรรมการในคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ  
 กรรมการ Board Risk Committee 
      
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 _v เมษายน  _ht^ 
   

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 
 
ประวัตกิารอบรม 
- Financial Institutions Directors Education 

(Bank) and Financial Institutions Directors 
Education (Insurance) (ปี 2557) 

- Mandatory Accrediation Program (MAP) for 
Directors (ปี 2557) 

  
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2561-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
กรรมการ 

SCICOM (MSC) Bhd 
DMY Capital Sdn Bhd (Malaysia) 
Avicennia Capital Sdn Bhd (Malaysia) 

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

2557 – ปัจจบุนั 
 
2551 – 2560 
2539 – 2550 
 
 
2537 – 2538 

ผู้ ร่วมก่อตั Lงและกรรมการ  
 
ผู้บริหารสงูสดุ การลงทนุ 
ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ เอเชีย 
 
 
ผู้จดัการอาวโุสดแูลความสมัพนัธ์

DMY Capital (Malaysia) 
 
Khazanah Nasional Berhad (Malaysia)  
Royal Bank of Scotland / ABN AMRO Bank N.V. 
(Singapor, Malaysia, Nertherlands, London, Hong 
Kong) 
Mitsubishi UFJ Financial Group (Malaysia and 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่มี- 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
 
2535 – 2536 
2533 – 2535 

ลกูค้า 
 
เจ้าหน้าที9ด้านตราสารหนี L  
เจ้าหน้าที9สนิเชื9อบรรษัทธุรกิจ  

Singapore) 
 
KAF Seagroatt & Campbell (Malaysia) 
Malayan Banking Bhd 

 10.  นายชาญมน ู สมุาวงศ์ 
  อาย ุ63 ปี 
     กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
    วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 20 เมษายน   2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 

_) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เนตบิณัฑิตไทย 
- ปริญญาโท Master of Comparative Law 

(A.P.), George Washington University 
(U.S.A.) 

- ปริญญาโท Master of Law, George 
Washington University (U.S.A.) 

 
ประวัตกิารอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที9 104/2556 (ปี 2556) 
 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั  
 

ผู้ อํานวยการงานกฎหมายกลุม่ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ  

บมจ. ธนบรุี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  
บมจ. ฟินนัซา่ 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ   

บลจ. ฟินนัซา่  
 
 การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2554 – ธ.ค. 2559 
พ.ย. 2554 – ธ.ค. 2559 
เม.ย. 2539 – พ.ย. 2554 
เม.ย. 2539 – พ.ย. 2554 
เม.ย. 2532 – เม.ย. 2539 
เม.ย. 2532 – เม.ย. 2539 
ต.ค. 2525 – ต.ค. 2527 
ต.ค. 2527 – ต.ค. 2528 
ต.ค. 2528 – ต.ค. 2529 
ต.ค. 2529 – มิ.ย. 2530 
มิ.ย. 2530 – เม.ย. 2532 

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย  
กรรมการบริษัทในเครือ   
Counsel  
Partner  
Senior  Associate  
Partner 
ผู้ ช่วยผู้พิพากษา 
ผู้พิพากษา  
ผู้พิพากษา 
ผู้พิพากษา 
เลขานกุาร 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์   
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บจ. Hunton & Williams (Thailand) 
บจ. Hunton & Williams (Thailand)   
บจ. ที9ปรึกษากฎหมายสากล 
บจ. ที9ปรึกษากฎหมายสากล 
ศาลแขวงสรุินทร์ 
ศาลแขวงสรุินทร์ 
ศาลคดีเดก็และเยาวชนจงัหวดันครราชสีมา 
ศาลจงัหวดันครราชสีมา 
ศาลแรงงานกลาง 

11. นายกิตตพินัธ์ อนตุรโสตถิ คุณวุฒิทางการศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาย ุ49 ปี 
 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที9บริหาร 
 ประธานคณะกรรมการจดัการ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี9ยง 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาสนิเชื9อ    
 ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย 
 ประธานคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนี Lสนิ 
 ประะธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning 

Committee  
 ประธานคณะกรรมการการตลาดและการ ตดิตอ่สื9อสาร 
 ประธานคณะกรรมการ Thailand Underwriting 

Committee  
 ประธานคณะกรรมการ Thailand Private Banking 

Management 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 19 ตลุาคม 2559  
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน  Saint 
Louis University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบั ^ 
และเหรียญทอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

-   หลกัสตูร  Advanced Management Program 

– INSEAD Business School 
- หลกัสตูร  Financial Institution Risk Analysis – 

Fitch Training, Singapore 
- หลกัสตูร  Structured Derivatives Instruments 

– JP Morgan, Singapore 
- หลกัสตูร  Advanced Credit Training – Bank 

of America, San Francisco 
- หลกัสตูร  Basic Credit Training – Bank of 

America, San Francisco 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556 – 2559 
2552 – 2556 
2543 – 2552 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
Executive Director 

ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
^_.  รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี 
 อาย ุ68 ปี 
      ที9ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์ 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 สงิหาคม 2554 

-  ประกาศณียบตัรชั Lนสงู หลกัสตูรเสริมสร้างสงัคม
 สนัตสิขุ สถาบนัพระปกเกล้า 
-   ปริญญาเอก  Al-Fiqh (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) 
 Islamic University of Madinah, Saudi Arabia  
- ปริญญาโท Al-Fiqh (Excellence) Islamic 
 University of Madinah, Saudi Arabia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
การถือหุ้นในธนาคาร 2557 – ปัจจบุนั 

2550 – ปัจจบุนั 
ประธาน 
 

มลูนิธิเพื9อเดก็กําพร้า 
 จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

- ปริญญาตรี Sharia (เกียรตนิิยม) Islamic 
 University of Madinah, Saudi Arabia 
- ปริญญาตรี Dawah and Usul al-din, Islamic 
 University of Madinah, Saudi Arabia 
 

กรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย
และประธานฝ่ายกิจการฮาลาล 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

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

2553 – 2554 
2551 – 2553 
 
2550 – 2553 
 
2549 – 2553 
2545 – 2553 
 

หวัหน้าคณะ 
กรรมการ  
 
รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายศาสนา
อิสลาม  
 
หวัหน้าภาควิชาอิสลามศกึษา 
กรรมการ 

ผู้แทนฮจัย์ไทย  
Shariah Advisory Council, Securities Commission, 
Malaysia 
สภาที9ปรึกษาเพื9อการเสริมสร้างสนัตสิขุจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
โครงการปริญญาเอกอิสลามศกึษา วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

^�.   ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง 

 อาย ุ53 ปี 
 ที9ปรึกษาธุรกรรมชาริอะฮ์ 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 สงิหาคม 2554 
 
 
 

-  ปริญญาเอก Principles of Islamic 
Jurisprudence, Islamic University of Medina, 
Saudi Arabia 

-  ปริญญาโท Principles of Islamic 
Jurisprudence, Islamic University of Medina, 
Saudi Arabia 

-  ปริญญาตรี Islamic Law, Islamic University of 
Medina, Saudi Arabia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 

คณะกรรมการพฒันากิจการฮจัย์ พ.ศ. 
2559 
ประธานกรรมการชาริอะฮ์ 
หวัหน้าสํานกังานอามีรุลฮจัญ์ 

ที9ปรึกษาผู้ อํานวยการวิทยาลยัอิสลาม
ศกึษา 
 
ผู้ทรงคณุวฒุจิฬุาราชมนตรี 
กรรมการคณะกรรมการที9ปรึกษาชา
ริอะฮ์  
คณะที9ปรึกษาและคณะทํางาน 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 
ทพิยตะกาฟูล 
ทา่นจฬุาราชมนตรี 
วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 
 
ทา่นจฬุาราชมนตรี 
สหกรณ์บีนา จํากดั 
 
ทา่นจฬุาราชมนตรี 

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2551 – ปัจจบุนั 
 
 
2549 – ปัจจบุนั 
 
 
2548 – ปัจจบุนั 
 

อาจารย์ที9ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก   
 
อาจารย์ที9ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาโท   
 
อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม 
 

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตปัตตานี   
 
วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตปัตตานี   
 
วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 

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

2556 – 2557 
2555 – 2557 
 
 
2554 – 2556 
 
2552 – 2558 
 
2551 – 2553 
 

รองเลขาธิการ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎีบณัฑิต  
คณะทํางานพฒันาการใช้กฎหมาย
อิสลามในพื Lนที9จงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
คณะกรรมการสง่เสริมกิจกการฮจัญ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ตามคําสั9งแตง่ตั Lงของศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
คณะกรรมการเขตพื Lนที9การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 
วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 
ตามคําสั9งคณะอนกุรรมการนโยบายและประสานงาน
กระบวนการยตุธิรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

14. นายพรชยั ปัทมินทร 

 อาย ุ46 ปี 
 ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุ

บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ  
 
   วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 กนัยายน 2556 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี (สาขาบญัชี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

- AFS Scholarship Student Exchange 
Program  

ประวัตกิารอบรม                                               

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 153 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที9 73/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2551) 

- หลกัสตูรผู้บริหารตลาดทนุ CMA-GMS รุ่นที9 2 
(CMA-GMS2) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(ปี 2559)  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ย. 2554 – ส.ค. 2556 
 
ต.ค. 2551 – ส.ค. 2554 
 
มี.ค. 2550 – ก.ย. 2551 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทีมธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ 
2  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสถาบนัธน
กิจ  
กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. ธนาคารธนชาต 
 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
 

บจ. หลกัทรัพย์ ซติี Lคอร์ป (ประเทศไทย) 

^h.  นายอดศิร เสริมชยัวงศ์   
 อาย ุ53 ปี 
      ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายย่อย 
 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 11 กนัยายน 2555 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 ประวัตกิารอบรม  
- หลกัสตูร  Director Certification Program 

(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Advanced Management Program, 
Oxford  University 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ 
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที9 1 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที9 17/2559 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล 

 

บจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ฟินนัซา่ 

 

บจ. ซีที คอลล์  

 

บจ. เวิลด์ลีส  

 

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้  

การถือหุ้นในธนาคาร 
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

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

2553 – 2555 
 
2551 – 2553 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เครือข่ายสาขาและ
บริการ  
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายผลติภณัฑ์เงินฝากและ

บมจ. ธนาคาร ยโูอบี 
 
บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิชย์  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 154 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
2545 – 2550 

การลงทนุ  
กรรมการผู้ อํานวยการ  

 
บลจ. ไทยพาณิชย์  

^t.  นายสธุีร์  โล้วโสภณกลุ  
 อาย ุ58 ปี        
 ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุ

ธุรกิจบริหารเงิน 
 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 เมษายน 2554  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์  

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวัตกิารอบรม 

-    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
-   หลกัสตูร Market Risk for Treasury Products,   
 New York  institute of Finance (Financial 

Times)  
-  หลกัสตูร Asset and Liability Management, 

Chase Manhattan Bank, Singapore  
-   หลกัสตูร Treasury Training Scheme, The   
 Institute of Banking and Finance (IBF), 

Singapore  
� Offshore Deposit Market  
� Foreign Exchange Arithmetic  
� Financial Future  
� Options  
� Citibank Bourse Game  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

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

23 เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั 
4 มี.ค. 2554 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

สมาคมตลาดตราสารหนี Lไทย 
บจ. หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

17.  นางวรีมน นิยมไทย 
 อาย ุ52 ปี 
 ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, 
U.S.A.  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 155 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง  วนัที9 8 กมุภาพนัธ์ 2559 

- ปริญญาโท สื9อสารมวลชน Iowa State 
University, U.S.A.  

- ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร Columbia Senior Executive 
Program, Columbia University, U.S.A.  

 
 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ.2561 
- โดยตนเอง -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่มี- 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ต.ค. 2556 – ม.ค. 2559 

ธ.ค. 2551 – ก.ย. 2556 

พ.ย. 2546 – ธ.ค. 2551 

ที9ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ธนาคาร กรุงไทย  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 

18.  นางสาวสริิพร  สนั9นไพเราะ 
 อาย ุ54 ปี 
      ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 
 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 กรกฎาคม 2558 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต) 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 
-  หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership Program 
-  หลกัสตูร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย 
-  หลกัสตูร Certified Professional Internal 

Auditor (CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่
ประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
การถือหุ้นในธนาคาร 2550 – 2551 

2549 – 2550 
ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Senior Audit Manager, Group Internal Audit  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
 
 

19.  นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Macquarie University, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาย ุi5 ปี 
  ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 
 
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 `v ธนัวาคม _hha 
  

Australia 
 
 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 - ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการ สายการเงินกลุม่ CIMB Bank 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

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

2548 - 2551 
2543 - 2548 
2535 - 2543 

ฝ่ายบญัชี 
ผู้จดัการ 
ผู้จดัการ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
PriceWaterhouseCoopers/IBM 
Deloitte 

20. นายอาทติย์ มาสถิรกลุ 

 อาย ุ52 ปี 
 ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสี9ยง 
  
   วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง: วนัที9 1 มกราคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado at 
Boulder, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรม                                               
- หลกัสตูร Senior Credit Officer Workshop 
  Standard Chartered Bank, Thailand 
- หลกัสตูร Assets Valuation 
  Standard Chartered Bank, Hong Kong  
- หลกัสตูร Executive Program 
  INSEAD, Fontainebleau, France 
- หลกัสตูร Engaging & Managing People 
  Standard Chartered Bank, London 
- หลกัสตูร Market  Risks 
  Standard Chartered Bank, Hong Kong 
- หลกัสตูร Credit  Skills  Assessment (OMEGA) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจ บจ. แอดแวนซ์ บิซเินส เมเนจเมนท์ คอร์
เปอร์เรชั9น  การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  –ไม่มี- 

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

ก.พ. 2557 – ก.ค. 2559 
 
เม.ย. 2553 – ม.ค. 2557 
 
2548 – 2551 
ก.ค. 2537 – พ.ค. 2548 

ผู้บริหารสงูสดุด้านบริหารความเสี9ยง 
 
ผู้บริหารสงูสดุด้านบริหารสนิเชื9อ 
 
ที9ปรึกษา – Alternate Investment Group 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร

ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 
 
ธนาคารฮ่องกงและเซี9ยงไฮ้แบงกิ Lงคอร์ปอเรชั9น 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 157 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

  Standard Chartered Bank 
- หลกัสตูร Corporate Finance 
  Deutsche Bank  AG, Singapore 
- หลกัสตูร Senior Credit Workshop (OMEGA), 
  CIMB Thai Bank Public Company Limited 
- หลกัสตูร Data Governance 
  CIMB Thai Bank Public Company Limited 
- หลกัศตูร Leading into the Future  
  CIMB Thai Bank Public Company Limited 
- หลกัสตูร Onboarding Session for CIMB 

Leader 
  CIMB Thai Bank Public Company Limited 
 

สนิทรัพย์กลุม่พเิศษ  

21. นางบษุกร พทุธินนัทน์ 

 อาย ุ62 ปี 
 ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตักิาร 
 
   วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง  วนัที9 4 มกราคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประวัตกิารอบรม                                               
- หลกัสตูร Core Operations, Managing 

People, Citibank, Singapore                             
- หลกัสตูร Custody Services, E-Business, 

Citibank, Singapore and Hong Kong         
- หลกัสตูร Process Management, Quality ISO, 

Citibank, Singapore                        
- หลกัสตูร Risk in Financial Market, Citibank, 

Philippines  
- หลกัสตูร Executive Program, Columbia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

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

พ.ย. 2558 – ก.พ. 2559  
2558 
2551 – 2557 

ที9ปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  
 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       
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เอกสารแนบ 1 หน้า 158 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

Business School, Columbia University 
 

22. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร 
 อาย ุ45 ปี 
      ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 
 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 30 ธนัวาคม 2559 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 
-  หลกัสตูร CPP/Potentia, MBTI Certification 

Program (ปี 2556) 
-  หลกัสตูร CPP/Potentia, MBTI Type and 

Coaching (ปี 2556)  
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

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

2555 - 2557 

2554 

2548 - 2554 

ประธานเจ้าหน้าที9บริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

บมจ. เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต 

ธนาคารฮ่องกงและเซี9ยงไฮ้แบงกิ Lงคอร์ปอเรชั9น 

ธนาคารฮ่องกงและเซี9ยงไฮ้แบงกิ Lงคอร์ปอเรชั9น 
23.  นายตนั คีท จิน  
 อาย ุ44 ปี 
 ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์ 
 
 วนัที9ได้รับการแตง่ตั Lง วนัที9 30 ธนัวาคม 2559 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit), University of 

Bath, United Kingdom 
-  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบั 

1), University College London, United 
Kingdom 

 
ประวัตกิารอบรม 
-  หลกัสตูร CIMB-INSEAD Executive 

Development Programme, Cohort 4 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร - - - 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

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

2556 – 2558 
2554 – 2556 
 
2549 – 2554 

ผู้จดัการทั9วไป 
ผู้บริหารสงูสดุ – การบริหารพอร์ต Private 
Equity 
หวัหน้าผู้บริหารโครงการด้าน Corporate 

CIMB Bank, London Branch 
Private Equity – Portfolio Management (CIMB 
Group) 
CASA Enhancement Programme (CIMB 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2548 – 2549 
 
2540 – 2548 

Banking, SME Banking, Treasury, Finance, 
Risk Management, IT และ Operations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ ชํานญั 
 
หวัหน้าทีม (ด้านตา่งๆ) 

Niaga) 
Regional CASA Taskforce (CIMB Group) 
Bank-wide Business Turnaround (CIMB Thai) 
Single Largest Big-Bang Bank Merger in 
ASEAN (Bank Niaga – Bank Lippo Merger) 
Cross-border Synergy Programme (CIMB 
Group – Bank of Yingkou, China) 
Cross-border Synergy Programme (CIMB 
Group – Bank Niaga) 
Fastest Bank Merger in Malaysia (BCB – 
Southern Bank Merger) 
 
Bank Negara Malaysia (Central Bank of 
Malaysia) 
Accenture Malaysia 
 

24. นายประภาส  ทองสขุ 
 อาย ุ55 ปี 
    ผู้บริหารสงูสดุสื9อสารองค์กร 
 
 วนัทีได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 เมษายน 2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์  

-   ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั     

ประวัตกิารอบรม 
-   A Business Creativity (ABC) รุ่นที9 8 ปี 2561         
    มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
 

-   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร )วปอ(.   รุ่นที9 59       
(2559-2560) 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู “CIMB Leadership”  
   รุ่นที9 3 INSEAD University        
 

2547 – 2553 ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที9บริหารสื9อสารการตลาด  บมจ. บตัรกรุงไทย 

25.   นายอาคาช  รัทเก้ 
 อาย ุ 52 ปี        
 ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 
 

วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 มกราคม 2561 
 

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)  
  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 Non-Executive Director Cromdx Solutions Pvt. Ltd. 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ม.ค. 2558 – มิ.ย. 2559 
 
ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557 
 
ต.ค. 2552 – ธ.ค. 2554 

Managing Director 
 
Managing Director 
 
Managing Director 

Asia Data Governance Head, CITIBANK HK  
  
Asia Projects Head, CITIBANK HK  
 
Asia Head Bank Relationships, CITIBANK HK 

26.  นายเศรษฐจกัร ลียากาศ 
 อาย ุ 49   ปี 
      ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน 
 รักษาการ ผู้บริหารสงูสดุ 
 สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

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. 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทั9วไป 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประวัตกิารอบรม 
-  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) 
 
 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 
 
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558 
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548 

Executive Vice President, Compliance 
Executive Vice President, Compliance & 
Procedure Sector 
Executive Director, Head of Compliance 
Assistant Vice President, Compliance 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 
ธนาคารดอยซ์แบงค์ 
 

_u. นายจิตตวิฒัน์ กนัธมาลา 
 อาย ุhu ปี 
      ผู้บริหารสงูสดุ  ธนบดีธนกิจ 

 
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 ^2 มถินุายน 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- Master of Business Administration, University 
of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.   
-  เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
ประวัตกิารอบรม 
 - Annual Investment Suitability Training, Credit 
Suisse AG, Singapore  
- Advanced Alternative Investments, Credit 
Suisse AG, Singapore  
- Advanced Portfolio Management, Credit 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอื�น 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 25t^ 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรส หรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ส.ค. 2558 – ธ.ค. 2559 
พ.ค. 2557 – ส.ค. 2558 
มิ.ย. 2556 – เม.ย. 2557  
 

กรรมการ Private Bank 
กรรมการ Private Bank 
กรรมการ Head of Private Wealth 
Department 

Credit Suisse AG, Singapore 
Standard Chartered Private Bank, Singapore 
UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

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  
 

พ.ค. 2555 – พ.ค. 2556    
ก.ย. 2553 – มี.ค. 2555             

First Vice President, Private Bank 
Private Wealth Manager, Global Wealth 

United Overseas Bank (UOB) 
Management, Bank of  America Merrill Lynch 
(BofAML) 

28.  นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพมิพ์ 

 อาย ุhv ปี 

       ผู้บริหารสงูสดุ  บริหารงานประสบการณ์ลกูค้า   

 
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 ^ สงิหาคม  2561  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจ
 ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลยัเซนต์หลยุส์ มลรัฐ
 มิสซูรี9  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
 ธรรมศาสตร์  
 
ประวัตกิารอบรม 
- Situational Leadership Programme 
- Coaching for Trusted Leader 
- Crisis Communication Framework 
- Kindness Service Recovery Programme 
- 9 Gears Business Performance 
- One-Minute Manager 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง  -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556 – 2561 
 
2545 – 2551 
 
2543 – 2545 
 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาคณุภาพ
บริการ  
รองผู้ อํานวยการ, หวัหน้าสายงาน
สนบัสนนุการบริหารลกูค้า  
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี9ยงการเงนิ  
 รายย่อย 

บมจ. ธนาคาร ยโูอบี  
 
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั9น 
 
ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั *ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื�นและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 2541 – 2542 
2536 – 2538 

ผู้จดัการศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ 
ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายสนิเชื9อ 

ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)  
บมจ. สยามซนัวาเครดติ  

29.  นางสาวปาจรีย์  ทองวานิช 
 อาย ุ38 ปี 
        ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย  
  วนัที9ได้รับแตง่ตั Lง วนัที9 1 พฤษภาคม 2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต เกียรตนิิยมดีเยี9ยม 
มหาวิทยาลยัวอร์ริก สหราชอาณาจกัร 

- นิตศิาสตร์บณัฑิต เกียรตนิิยมอนัดบั 2 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูรอบรมเพื9อพฒันาศกัยภาพการบริหาร   

 (หลกัสตูรสําหรับผู้บริหารหญิง) ธนาคาร 

   สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย 

- การ  Coaching ให้เกิดผล ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ด 

- หลกัสตูรพฒันาสง่เสริมสําหรับทนายที9ปรึกษา  
บริษัท คลฟิฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จํากดั  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นที9ถือ ณ สิ Lนปี พ.ศ. 2561 
- โดยตนเอง -ไม่มี- 
- โดยคูส่มรสหรือบตุรที9ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 – 2561 
2557 – 2559 
 
2555 – 2557 
 
2552 – 2555 
 
2550 – 2552 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ด้านกฎหมาย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่าย
กฎหมาย สถาบนัธนกิจ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายอาวโุส 
สถาบนัธนกิจ 
ผู้ อํานวยการ ฝ่ายกฎหมาย, สถาบนัธน
กิจ 
ที9ปรึกษากฎหมายอาวโุส 

บมจ. ซีไอเอ็มบีไทย  
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)  
 
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)  
 
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)  
 
บจ. คลฟิฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)  
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8.9 รายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2560  

              ชื�อ                            ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที�ถอื 

ณ วันที� :8 ธ.ค. ;8 
(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที�ถอื 
ณ วันที� :8 ธ.ค. ;> 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที�
เปลี�ยนแปลง  

เพิ�มขึ *น 
(ลดลง) 

นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช             ประธานกรรมการ 1 1 - 
  
 
รายงานการเปรียบเทียบการถอืหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2560 

รายละเอียด 
จาํนวนหุ้นที�ถอื 

ณ วันที� 31 ธ.ค.;8 
 (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที�ถอื 
ณ วันที� :8 ธ.ค. ;> 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที�
เปลี�ยนแปลง 

เพิ�มขึ *น 
(ลดลง) 

นายอดศิร เสริมชยัวงศ์   
ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 

 
 

 
1 

          
       - 

- บจ. เวิลด์ลสี 
- บจ. ซีทีคอลล์ 
- บจ. เซ็นเตอร์ออโต้ลสี 

1 
6 
2 

111 

    6 
     2 

         - 
         - 
           - 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 
ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน 
และรักษาการผู้บริหารสงูสดุสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่     
- บจ. เซ็นเตอร์ออโต้ลสี      _     - 

 
 
 
2 

นางสาวอรอนงค์ อดุมก้านตรง  
ผู้บริหารผลติภณัฑ์สนิเชื9อรายยอ่ยและผลติภณัฑ์บตัรเครดติ   
- บจ. ซีทีคอลล์        1   1 

 
 

          - 
นายธนิต ออ่นนชุ    
ผู้บริหารจดัซื Lอจดัจ้างและบริหารสาํนกังาน 
- บจ. เซ็นเตอร์ออโต้ลสี      2   2        

 
 

          - 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทอื�น หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง (ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561) 

รายชื�อ ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอื�นหรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

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

1.  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช A,E    C A R                  

F.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง B,E       J A                
3.  นายมาริษ สมารัมภ์   X,C,E         C,D,K F F             
4.  นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค  C,G,E            C E F C,E C,E F       
5.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ F,T                  F F F C F F 
6. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน F,E,H                        
7. ดาตกุ์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา F,M,X                        
8.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น F,E                        
9.นายชาญมน ูสมุาวงศ์ C,D                        
10.นายรอม หิรัญพฤกษ์ C,D                        
11. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ F,O,T                        
12. นายสธุีร์  โล้วโสภณกุล Q                        

13. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ Q A A A                     

14. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล Q                        

15. นายพรชยั ปัทมินทร Q                        

16. นางบษุกร พุทธินนัทน์ Q                        

17. นางสาวสิริพร  สนัYนไพเราะ Q                        

18. นางวรีมน  นิยมไทย Q                        

19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร Q                        

20. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว Q                        

21. นายตนั คีท จิน Q                        

22. นายประภาส  ทองสขุ Q                        

23. นายอาคาช รัทเก้ Q                        

24.นายจิตติวฒัน์  กนัธมาลา Q                        

25. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ Q                        

26. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ Q                        

27.นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช Q                        
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รายชื�อ ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอื�นหรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1 2 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

1.  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช A,E                           
F.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง B,E                           
3.  นายมาริษ สมารัมภ์   X,C,E                           
4.  นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค  C,G,E                           
5.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ F,T    F F F                     
6. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน F,E,H       E E E I AC F F F             
7. ดาตกุ์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา F,M,X               F F F          
8.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น F,E                  F AD AE       
9.นายชาญมน ูสมุาวงศ์ C,D                     Y C,D C,D F   
10.นายรอม หิรัญพฤกษ์ C,D                         C Z 
11. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ F,O,T                           
12. นายสธุีร์  โล้วโสภณกุล Q                           
13. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ Q A A A                        
14. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล Q                           
15. นายพรชยั ปัทมินทร Q                           
16. นางบษุกร พุทธินนัทน์ Q                           
17. นางสาวสิริพร  สนัYนไพเราะ Q                           
18. นางวรีมน  นิยมไทย Q                           
19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร Q                           
20. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว Q                           
21. นายตนั คีท จิน Q                           
22. นายประภาส  ทองสขุ Q                           
23. นายอาคาช รัทเก้ Q                           
24.นายจิตติวฒัน์  กนัธมาลา Q                          E 

25. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ Q                           
26. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ Q                           
27.นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช Q                           
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รายชื�อ ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอื�นหรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1 2 3 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56           

1.  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช A,E                           
F.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง B,E                           
3.  นายมาริษ สมารัมภ์   X,C,E                           
4.  นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค  C,G,E                           
5.  นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ F,T                           
6. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน F,E,H                           
7. ดาตกุ์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา F,M,X                           
8.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น F,E                           
9.นายชาญมน ูสมุาวงศ์ C,D                           
10.นายรอม หิรัญพฤกษ์ C,D    C,D AA AB                     
11. นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ F,O,T                           
12. นายสธุีร์  โล้วโสภณกุล Q       F F                   
13. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ Q A A A      F F A A A              
14. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล Q              T             
15. นายพรชยั ปัทมินทร Q                           
16. นางบษุกร พุทธินนัทน์ Q                           
17. นางสาวสิริพร  สนัYนไพเราะ Q                           
18. นางวรีมน  นิยมไทย Q                           
19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร Q                           
20. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว Q               E            
21. นายตนั คีท จิน Q                           
22. นายประภาส  ทองสขุ Q                           
23. นายอาคาช รัทเก้ Q                E           
24.นายจิตติวฒัน์  กนัธมาลา Q                           
25. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ Q                           

26. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ Q                           
27.นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช Q                           
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หมายเหต ุ

A ประธานกรรมการ B รองประธานกรรมการ C กรรมการอิสระ 
D กรรมการตรวจสอบ E กรรมการที!มิใช่ผู้บริหาร F กรรมการ 
G ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ H ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee I ที!ปรึกษา 
J Trustee K กรรมการด้านความยั!งยืนและการบริหารความเสี!ยง L ประธานคณะกรรมการ Risk Settlement 
M กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากบัดูแลกิจการ N ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี!ยง O กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ที!บริหาร 
P รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ Q ผู้บริหารสูงสดุ  R นายกสมาคม 
S กรรมการที!ปรึกษาการลงทนุ T กรรมการผู้มีอํานาจ U ผู้อํานวยการ สายการเงินกลุ่ม 
V ประธานกรรมการตรวจสอบ W กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน 
X กรรมการ Board Risk Committee 

Y ผู้อํานวยการงานกฎหมายกลุ่ม Z กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ AA ที!ปรึกษาประธานมูลนิธิ 
AB ผู้จดัการร่วม AC President AD กรรมการบริหาร 
AE กรรมการสํารอง     

 
บริษทัย่อย 
1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 2. บริษัท เวิลด์ลีส  จํากดั 3. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

 
บริษทัอื!นหรือบริษทัที!เกี!ยวข้อง 
1. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส    2. บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิgง 3. สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 

4. Yu Cai Foundation i. CIMB Investment Bank Bhd l.  บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส    
7.  บจก. พี เอ ซี (สยาม) 8.  บจก. มาร์ช พีบี 9 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

10. ศูนย์รกัษาผู้มีบตุรยากเจตนิน 11. Lien Centre for Social Innovation, Singapore 
Management University 

12. CIMB Group Holdings Bhd 

13.  CIMB Group Sdn Bhd 14. Asia Capital Advisory Pte Ltd. 15. บจ.เอิร์ทกรีน 
16. บจ. บ้านหมี! กรีน wx. บจ. พนม กรีน wy. บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
wz. บจก.แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ!ง เทคโนโลยี 20. บจก.กรีน เอนเนอร์ยี! โฮลดิgง 21. บจก.กรีน เอ็นเนอยี! เอเชีย กรุ๊ป 
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{{. บจก.ดีอาร์ซีเอ็ม โฮลดิgง 23. บจก.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั!น 24. CIMB Bank Berhad 
25. CIMB Group Holding Berhad 26. Cagamas Holding Bhd {x. Securities Commission Malaysia 
28. Financial Market Association of Malaysia 29. MEGMONI SDN BHD 30. STERNS KNIGHT CORP 
31. UKAYDEV|y SDN BHD 32 DMY Capital 

Sdn Bhd 
33. SCICOM (MSC) 

Berhad 
34. Avicennia Capital Sdn Bhd 35.  CIMB Bank Bhd 36. Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala 

Lumpur, Malaysia 
37. ACR Capital Holdings Pte Ltd. |y. บมจ. ธนบรุี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป |z. บมจ. ฟินนัซ่า 
40. บล. ฟินนัซ่า �w. บจ. โรงพยาบาลธนบรุี บํารุงเมือง �{. บมจ. หลกัทรพัย์ เพื!อธุรกิจหลกัทรพัย์ 
�|. คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ��. บจ. ชิค รีพบับลิค 45. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
4l. บจ. วตท.เพื!อสงัคม 47. สมาคมตลาดตราสารหนีgไทย 48. บจ. หลกัทรพัย์ ซีไอเอ็มบี 
49. บจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 50. บจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ฟินนัซ่า 51. บจ. ซีที คอลล์ 
i{. บจ. เวิลด์ลีส i|. บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 54. บจ. แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชั!น 
55. CIMB Bank 56. Cromdx Solutions Pvt. Ltd.   
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รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร (Compliance) 
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รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของธนาคาร  

 
รายละเอียดประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายในและผู้บริหาร

สงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ KL และ ข้อ MN 
 
หน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดกาํกับการปฏิบตัิงาน 
 

ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตัิงานมีหน้าทีOความรับผิดชอบในการเป็นศนูย์กลางการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการทีOเกีOยวข้อง เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอืOนทีOเกีOยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  
ทั Uงนี U คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัินโยบายและระเบียบปฏิบตัิ เรืOอง การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม CIMB เพืOอให้
ผู้บริหารระดบัสูงและพนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกําหนดของ
หนว่ยงานทางการทีOเกีOยวข้องดงักลา่ว ให้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปอยา่งเคร่งครัด 
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