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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ให้ ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร ธนาคารให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่เพิ่มคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า (Value-added product)
โดยเฉพาะธุรกิจที่ก่อให้ เกิดรายได้ คา่ ธรรมเนียม เช่น บริ การ Cash Management การให้ บริ การที่ปรึกษาทางด้ านการเงิน
และการค้ าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็ นต้ น
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ ดงั นี ้
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้ บริ การด้ านการธนาคารพาณิชย์ทกุ ประเภท ได้ แก่ บริ การรับฝากเงิน
บริ ก ารให้ กู้ยื ม เงิ น บริ ก ารรั บ ซื อ้ ลด บริ ก ารรั บ รอง บริ ก ารอาวัล การออกหนัง สื อ คํ า้ ประกัน บริ ก ารซื อ้ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศ การออก Letter of Credit (LC) บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) บริ การบัตรเงินด่วน (ATM) เป็ นต้ น
2. ธุรกิจประกัน ธนาคารได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและนายหน้ าประกันวินาศภัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
3. ธุ ร กิ จ ด้ านหลัก ทรั พ ย์ แ ละอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรื อ กระทรวงการคลัง ได้ แก่
3.1 การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
3.2 บริ การนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน
3.3 ธุรกิจค้ าหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี ้
3.4 การเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.5 ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สนิ และดูแลผลประโยชน์
3.7 ธุรกิจการค้ าตราสารอนุพนั ธ์
3.8 ธุรกิจให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ
3.9 ธุรกิจบริ หารสินทรัพย์
โดยภาพรวม กลุม่ ธุรกิจที่ธนาคารเข้ าร่ วมลงทุน เป็ นธุรกิจที่สง่ เสริ มธุรกิจของธนาคารทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ มี
การเติบโตต่อไป
นโยบายของธนาคารยังคงมุ่งเน้ นที่ผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคัญๆ ในเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
กับ บริ ษั ท ย่อ ยต่ า งๆ ดัง นัน้ ธนาคารจึ ง ตัง้ ใจที่ จ ะคงการลงทุน ให้ เหลื อ แต่ ในบริ ษั ท ที่ มี ศัก ยภาพการเติ บ โตและให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่ธนาคาร
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จุดแข็งของธนาคารอยู่ที่การมีเครื อข่ายสาขาที่แผ่ขยายและมัน่ คง สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคาร มีศนู ย์
ธุรกิจรวม ทังสิ
้ ้น 10 แห่งซึ่งให้ บริ การเต็มรู ปแบบ รวมทังบริ
้ การสินเชื่อต่างๆ และสาขาย่อยรวม 70 สาขา ธนาคารให้ บริ การ
บูธแลกเปลีย่ นเงินตรา 2 แห่ง
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมองค์ กร ของธนาคาร

วิสัยทัศน์
“เป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
้ าของประเทศไทยเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง”
พันธกิจ
“มุ่งสูก่ ารเป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
้ าของประเทศไทย ด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้ อมบริ การที่
เป็ นเลิศให้ แก่ลกู ค้ าอย่างไร้ พรมแดน โดยการผสมผสานจุดแข็งกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี”
ค่ านิยมองค์ กร
ค่า นิ ย มองค์ ก รสะท้ อ นหลัก ความคิ ด ของธนาคาร ซี ไอเอ็ ม บี ไทย ค่ านิ ย มนี ้ จะไม่ เปลี่ย นแปลงไปตามกาลเวลาและ
สถานการณ์ หรื อบุคคลใด แต่จะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นหัวใจของธนาคาร
CTHAI:
วิสัยทัศน์
“เป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
้ าของประเทศไทยเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง”
พันธกิจ
“มุ่งสูก่ ารเป็ นธนาคารอาเซียนชันนํ
้ าของประเทศไทย ด้ วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้ อมบริ การที่
เป็ นเลิศให้ แก่ลกู ค้ าอย่างไร้ พรมแดน โดยการผสมผสานจุดแข็งกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี”
ค่ านิยมองค์ กร
“ค่า นิ ย มองค์ ก รสะท้ อ นหลัก ความคิ ด ของธนาคาร ซี ไอเอ็ ม บี ไทย ค่า นิ ย มนี จ้ ะไม่ เปลี่ย นแปลงไปตามกาลเวลาและ
สถานการณ์หรื อบุคคลใด แต่จะเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและเป็ นหัวใจของธนาคารเรา”
CTHAI:
• Customer - มุ่งให้ ความสําคัญกับลูกค้ า
ธนาคารเห็นคุณค่าและเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยให้ ความสําคัญต่อความต้ องการที่แตกต่าง
กันของลูกค้ าแต่ละท่านเป็ นสําคัญ เพื่อการบริ การที่เป็ นเลิศ และความสัมพันธ์ที่ตอ่ เนื่อง
•

Teamwork - การทํางานเป็ นทีม
ธนาคารเชื่อมัน่ ในการทํางานเป็ นทีม เพราะศักยภาพที่แท้ จริ งนันย่
้ อมเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของการทํางาน
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Honesty - ความซื่อสัตย์
ธนาคารให้ ความสําคัญ กับความซื่อตรงเป็ นอย่างยิ่ง โดยตระหนักดีว่าธุรกิ จธนาคารเป็ นธุรกิ จที่อาศัยความเชื่ อถื อ
ไว้ วางใจเป็ นหลัก ธนาคารพร้ อมที่จะยอมรับทังความสํ
้
าเร็ จและอุปสรรคทีเ่ กิดขึ ้น ซึง่ จะทําให้ ลกู ค้ ามอบความไว้ วางใจใช้
บริ การของธนาคาร

•

ASEAN - อาเซียน
ธนาคารมุ่งที่ จะเป็ นธนาคารอาเซียนชัน้ นําในประเทศไทย โดยการผสานจุดแข็งกับ กลุ่มซีไอเอ็มบี ทัง้ ด้ านบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ และเครื อข่าย เพื่อสร้ างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง

•

Innovation - สร้ างนวัตกรรม
ธนาคารมุง่ มัน่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยพลังแห่งความคิดสร้ างสรรค์และสมรรถนะของพนักงาน สนับสนุนให้ ทกุ คน
สร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใคร เพื่อช่วยนําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้

1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการ
ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 แห่งที่ทางการเข้ าแทรกแซง 2 และบริ ษัทเงินทุน
กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)3 ตามคําสัง่ ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 เป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้ จดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ”) เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ พิจารณาอนุญาตให้ นาํ หุ้นสามัญของธนาคารเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30
มีนาคม 2544 เป็ นต้ นมา โดยใช้ ชื่อย่อในการซื ้อขายว่า “BT”
รายละเอียดของพัฒนาการที่สาํ คัญของธนาคาร สรุปได้ ดงั นี ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ มีคําสัง่ ให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนด้ วยการ
ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้ านบาท เหลือ 1.8 ล้ านบาท หลังจากนัน้ ให้ ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 1.8 ล้ านบาท เป็ น 12,334 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,233,220 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
สตางค์ จําหน่ายให้ แก่กองทุนเพือ่ การฟื น้ ฟูฯ ทังจํ
้ านวน ส่งผลให้ ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 12,334 ล้ าน

ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
ประกอบด้ วย
บริ ษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เฟิ สท์ ซิตี ้ อินเวสเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต์ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่ วมเสริ มกิจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด
บริ ษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากัด (มหาชน)
3
เดิมชื่อ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
1
2
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บาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริ ษัทเงินทุน 12 บริ ษัทที่ทางการเข้ าแทรกแซง และ บริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ
จํากัด (มหาชน) เพื่อแปลงสถานะเป็ นธนาคารพาณิชย์ใหม่ โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นบั ตังแต่
้ บดั
นันเป็
้ นต้ นมา
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการควบรวมกิ จ การตามมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล าคม 2541 และประกาศ
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 คือ
• ให้ โอนสินทรัพย์ และหนี ้สินทังหมดของบริ
้
ษัทเงินทุนทัง้ 12 แห่ง แก่บริ ษัทเงินทุนกรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
และ
• ให้ โอนสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดของ
้
บริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ธนาคาร สหธนาคาร
จํากัด (มหาชน)
เมื่อดําเนินการตามขันตอนทั
้
ง้ 2 ข้ อข้ างต้ นเสร็ จสิ ้น ให้ บริ ษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
เงินทุน 12 แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้ แก่กระทรวงการคลังต่อไป ในขณะที่ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541
ในปี 2542 ธนาคารได้ เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็ นหุ้นละ 10 บาท และเพิ่มทุน
อีก 40,000 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และมีสทิ ธิ
ได้ รับการลดทุนภายหลังจากแปลงเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 4,000 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จัดสรรโดยจํ าหน่ายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ทังจํ
้ านวนในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้ จําหน่ายให้ แก่
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 37,068 ล้ านบาท ทําให้ ธนาคาร
มีทนุ จดทะเบียน 52,334 ล้ านบาทและทุนชําระแล้ ว 49,402 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
ต่อมาในปี 2543 ธนาคารได้ ลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้ านบาท โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิที่ยงั มิได้ จําหน่าย
และเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นโดยการออกหุ้ นสามั ญ จํ า นวน 260.05 ล้ า นหุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้ วยหุ้น
สามัญของบริ ษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ธนาคารประเมินราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทในราคาหุ้นละ 1.3566
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ 0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริ ษัท ภายหลังจากการแลกหุ้นดังกล่าว ทําให้
ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ วจํานวน 52,002.5 ล้ านบาท โดยมีกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน
5,145.3 ล้ านหุ้น (หุ้นสามัญจํานวน 1,438.5 ล้ านหุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 3,706.8 ล้ านหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 98.94 ของ
ทุนชําระแล้ ว
ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตั ิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารที่ได้ รับความ
ั้
นทุนหุ้นบุริมสิทธิ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทงหมดและคื
จํานวน 37,068 ล้ านบาทให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เพื่อเป็ นการลดภาระของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ และปรับให้ ธนาคารมี
จํานวนเงินทุนที่พอเหมาะ โดยธนาคารบันทึกกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นเจ้ าหนี ้ และได้ ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่กองทุน
เพื่อการฟื ้นฟูฯ มีกําหนดชํ าระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารได้ ทยอยชําระคืนตั๋วเงินบางส่วนเป็ นเงินสด
จํานวน 15,068 ล้ านบาท สําหรับส่วนที่เหลืออีกประมาณ 22,000 ล้ านบาทนัน้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯและธนาคารได้ ตกลง
กันที่จะนํามาหักกลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งธนาคารได้ บันทึกกองทุนเพื่อการ
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ฟื น้ ฟูฯ เป็ นลูกหนี ้ภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยธนาคารได้ ดําเนินการหักกลบลบหนี ้ทังหมด
้
เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อสิ ้นปี 2548
นอกจากนี ้ เนื่องจากในช่วงระยะที่ผา่ นมากองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้รับภาระในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงินและ
การเพิ่มทุนของธนาคารเพียงผู้เดียวตลอดมา เพื่อให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ มีโอกาสได้ รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการ
แก้ ไขปรับปรุงฐานะและการบริ หารกิจการที่ดีขึ ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในการซื ้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ”) ให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้ านหน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุการใช้ สทิ ธิ 10 ปี ครบกําหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากัดการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลีย่ น
มือได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งธนาคาร
ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไว้ เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดเรี ยบร้ อยแล้ ว ทําให้ ธนาคารมีทุนจดทะเบียน
จํ านวน 52,002.50 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้น สามัญ จํ านวน 1,493.45 ล้ านหุ้น มูล ค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท และหุ้น
บุริมสิทธิ จํานวน 3,706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้ วจํานวน 14,934.50 ล้ านบาท โดยมี
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถื อหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
้
านวน 1,438.45 ล้ านหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามัญทังหมดของธนาคาร
้
ในปี 2545 กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ได้ ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารที่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ถืออยู่จํานวน 707 ล้ านหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป
ทําให้ สดั ส่วนการถื อหุ้นธนาคารของกองทุน เพื่อ การฟื ้นฟูฯ ลดลงจากร้ อยละ 96.32 เป็ นร้ อยละ 48.98 ของจํ านวนหุ้น
ทังหมดของธนาคาร
้
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารที่ได้ ออกให้ ไว้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ นัน้ เพื่อมิให้ มีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้นของธนาคาร และเพื่อให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้ อยละ 50
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ ที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ
เห็นชอบกับการดําเนินการซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยธนาคารและกองทุน
เพือ่ การฟื น้ ฟูฯ ได้ ลงนามในสัญญาให้ สทิ ธิในการซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นบุริมสิทธิ (“สัญญาฯ”) เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2545 พร้ อมกับได้ ชําระค่าตอบแทนการได้ รับสิทธิซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ จํานวน
300 ล้ านบาท
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้ มีมติให้ สตั ยาบันอนุมตั ิตงรายการค้
ั้
างจ่ายสําหรับการซื ้อคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาซื ้อคืนจํานวน 1,034.46 ล้ านบาท บวกดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบี ้ยที่
คํานวณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 111.18 ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 1,145.64 ล้ านบาท และธนาคารได้
บันทึกเงินค่าซื ้อคืนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 แล้ ว
ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/ 2550 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้
ดําเนินการซื ้อคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยชําระเงินให้ กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯจํานวน 1,162 ล้ านบาท
(รวมดอกเบี ้ยคํานวณตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ล้ านบาท) ซึ่งบันทึกในงบ
ดุล และดํ าเนินการจดทะเบี ยนลดทุนโดยการตัด หุ้นบุริมสิท ธิ ที่ ยังไม่เรี ยกชําระจํ านวน 3,706.80 ล้ านหุ้น เมื่ อวันที่ 12
กรกฎาคม 2550 เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในปี 2550 คณะกรรมการธนาคารมี ม ติ ให้ เสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน ใหม่ ให้ แ ก่ ก ลุ่ม ผู้ล งทุน ได้ แ ก่ Newbridge
Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.99 ของทุนที่ออกและเรี ยก
ส่วนที่ 1 หน้ า 5
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ชําระแล้ วทังหมด
้
ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 2,319.46 ล้ านบาท และเสนอขายให้ แก่ Blum Strategic III
BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทังสิ
้ ้น 175.23 ล้ านหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.90
ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ในราคาหุ้นละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 730.69 ล้ านบาท โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 13 ประจําปี 2550 ได้ อนุมตั ิผอ่ นผันการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Whitewash) ให้ แก่กลุม่ ผู้
ลงทุนดังกล่าว และมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 3.75 บาท ทังนี
้ ้ ณ วันที่
13 พฤศจิกายน 2551 (ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการล่าสุด) Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.
Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited มีสดั ส่วนการถื อหุ้นในกิจการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.74 ร้ อยละ 3.95 และร้ อยละ 1.31 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ตามลําดับ
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2551 กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ได้ เข้ าทําสัญญาซื ้อขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Bank โดย
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ ตกลงขายหุ้นที่ถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86 ล้ านหุ้น (ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 42.13 ของหุ้นที่
ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคาร)
้
ราคาหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้ านบาท
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ CIMB Bank ได้ รับอนุมตั ิจากธปท. กระทรวงการคลังและหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว CIMB Bank ได้ ดําเนินการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูฯ และเป็ นผลทําให้ เข้ าเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ที่สดุ ของธนาคาร คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 42.13 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของธนาคาร และใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารได้ รับคําเสนอซื ้อหุ้นสามัญของธนาคาร โดย CIMB Bank ในส่วนที่ CIMB Bank ไม่ได้
ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.87 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วทังหมดของธนาคาร)
้
ในราคา
เสนอซื ้อหุ้นละ 2.10 บาท เป็ นมูลค่าสิ่งตอบแทนการทําคําเสนอซื ้อทังสิ
้ ้น 8,111.95 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ภายหลังเสร็ จสิ ้นการทํา
คํา เสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ทัง้ หมดของธนาคารในวัน ที่ 6 มกราคม 2552 การถื อหุ้น ของ CIMB Bank ได้ เพิ่ ม เป็ นจํ านวน
6,143.54 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
วันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2551 ได้ มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25,030. 12
ล้ านบาท เป็ น 50,060.25 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 6,674.70 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท
ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2552 มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2551 จากเดิมที่กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.66 บาท เป็ นราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.38 บาท และมีมติให้ ธนาคารโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053.48 ล้ านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็ นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจด
ทะเบียนนําไปล้ างส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมตามลําดับ ผลจากการลดทุนจะทําให้ ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร
ลดลงจาก 50,060.25 ล้ านบาท เป็ น 6,674.70 ล้ านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิม มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนรวมทังสิ
้ ้น 6,674.70 ล้ านหุ้น หรื อ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 3 พันล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 CIMB Bank ได้ ถือหุ้นในธนาคารจํ านวนรวม 12,435.06
ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํ านวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของธนาคาร จากนัน้ ได้ ดําเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2552 และใช้ ชื่อย่อใหม่ในการซื ้อขายหลักทรัพย์วา่ “CIMBT”
วันที่ 29 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 16 ของธนาคาร มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารจํานวน 1,483.27 ล้ านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674.70 ล้ านบาท เป็ น 8,157.97 ล้ านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,966.53 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการ
ส่วนที่ 1 หน้ า 6
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ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.15 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้
วันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
8,157.97 ล้ านบาท เป็ น 13,052.74 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 9,789.56 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50
บาทต่อหุ้น ต่อมา ธนาคารได้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,894.78 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาท
ต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม
19,757.95 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 อนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน โดย
การออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) จํ านวน 4,894,780,426 หุ้น รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 9,789,560,852 หุ้น ภายหลังจากการอนุมัติดงั กล่าว ธนาคาร
จํ าหน่ายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนตามสิท ธิ ได้ จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ตามสิทธิ ที่ จําหน่ายไม่ได้
จํ านวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนแบบมอบอํ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังมิ ได้ นํ าออกจํ าหน่าย
จํานวน 4,894,780,426 หุ้น ดังนัน้ ธนาคารจึงมีห้ ุนสามัญจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ และที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย รวม
ทังสิ
้ ้นจํานวน 5,020,617,583 หุ้น
ต่อมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สิทธิที่จําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ และที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย
ทังสิ
้ ้นจํานวน 5,020,617,583 หุ้น ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
และที่ป ระชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 20 เมื่ อวัน ที่ 11 เมษายน 2557 มี ม ติอ นุมัติให้ ธนาคารลดทุนจดทะเบี ยนจาก
13,052,747,804 บาท เป็ น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัด หุ้น สามัญ จดทะเบี ยนที่ จําหน่ายไม่ได้ และที่ ยังมิ ได้ นํ า
ออกจําหน่าย จํานวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นจํานวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลังการลด
ทุนจดทะเบียน ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบ่งออกเป็ น 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท
วันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ ป ระชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 21 ของธนาคาร มี มติ ให้ เพิ่ มทุน จดทะเบี ย นของ
ธนาคาร จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,542,439,012.50 บาท เป็ น 13,705,170,716.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาทต่อหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคารจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ได้ จํานวน 3,689,853,654 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้
ออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น
วันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22 ของธนาคาร มีมติให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้ ออกจําหน่ายตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จํ านวน 12,387,365,839.50 บาท โดย
วิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 มีมติอนุมตั ิให้ ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 2,752,747,964.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จํานวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นซึง่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นใหม่ตอ่ 9 หุ้นเดิม ในราคา
เสนอขาย 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังการขายหุ้นเพิม่ ทุนเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2560 ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นใน
ธนาคารจํานวนรวม 28,496.70 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.11 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้
วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน
2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,140,113,803.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นซึง่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิมโดยกําหนดราคา
เสนอขายที่ 0.87 บาท ต่อหุ้น ภายหลังเสร็จสิ ้นการเสนอขายหุ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ธนาคารซีไอเอ็มบีถือหุ้นจํานวน
33,021.97 ล้ านหุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายทังหมดของธนาคาร
้
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1.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

โครงสร้ างการถือหุ้นธนาคารและบริษัทย่ อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ลีสซิ่ง
บริ ษัทย่อย
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
บจ. เวิลด์ลสี

ติดตามทวงหนี ้และเรี ยกเก็บหนี ้
%

บริ ษัทย่อย

%

99.99
99.99

บจ. ซีที คอลล์

99.99

หมายเหตุ * เลิ กกิ จการ
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%
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1.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่

กลุ่ ม ซี ไ อเอ็ ม บี โดย CIMB Bank Berhad เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ของธนาคาร มี สํ า นั ก งานใหญ่ ตั ง้ อยู่
ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ และเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่ให้ บริ การทางการเงินที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และ
อัน ดับ 5 ของ ASEAN เมื่ อ จัด อัน ดับ ตามขนาดสิน ทรั พ ย์ เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารและนํ าเสนอผลิต ภัณ ฑ์ ก ารเงิ น ครบวงจรที่
ครอบคลุมถึงบริ การการธนาคารเพื่อลูกค้ ารายย่อย บริ การด้ านบรรษัทธุรกิจและด้ านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การ
บริ หารจัดการสินทรัพย์ การบริ หารความมัง่ คัง่ ส่วนบุคคล บริ การประกันภัย โดยมีเครื อข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา บรู ไน เวียดนาม พม่า และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุม่ ซีไอเอ็มบี
ยังมีเครื อข่ายในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรี ลงั กา ไต้ หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริ กา และอังกฤษ
ด้ วยเครื อข่ายบริ ก ารทางการเงิ น ครบวงจรของกลุ่ม ซีไอเอ็ ม บี ที่ มี ม ากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกับ ความ
เชี่ยวชาญในบริ การทางการเงินระดับภูมิภาคของกลุม่ ซีไอเอ็มบี สร้ างโอกาสให้ ธนาคารใช้ ความแข็งแกร่งนี ้ในการจับคูท่ าง
ธุรกิจ สร้ างเครื อข่ายห่วงโซ่อปุ ทาน และการแนะนําลูกค้ าข้ ามประเทศ
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร้ างรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อย

2.1.1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

2.1.1.1 รายได้ จากการดําเนินงาน

(หน่ วย: ล้ านบาท)

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้ ดอกเบีย้
1. เงินให้ สินเชื่อ
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินลงทุน
4. อื่นๆ
รวมรายได้ ดอกเบีย้
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
1. เงินรับฝาก
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินนําส่งเข้ าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก/กองทุนเพื่อ
การฟื น้ ฟูฯและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
4. ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
5. อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม

2562

%

2561

%

2560

%

10,617.8
87.4
2,070.2
203.1
12,978.5

117.2
1.0
22.8
2.2
143.2

10,435.6
127.4
1,664.3
114.3
12,341.6

110.0
1.3
17.5
1.2
130.0

10,558.0
165.0
1,144.4
45.8
11,913.2

104.9
1.6
11.4
0.5
118.4

2,851.4
719.1

31.5
7.9

2,342.4
351.3

24.6
3.7

2,387.7
218.7

23.7
2.2

1,062.6
669.6
162.8
5,465.5
7,513.0
1,550.1
9,063.1

11.7
7.4
1.8
60.3
82.9
17.1
100.0

1,007.8
712.4
101.4
4,515.3
7,826.3
1,662.4
9,488.7

10.6
7.5
1.1
47.5
82.5
17.5
100.0

962.2
711.6
45.0
4,325.2
7,588.0
2,475.9
10,063.9

9.6
7.1
0.4
43.0
75.4
24.6
100.0

2.1.1.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่มิใช่ ดอกเบีย้
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ

2562
1,615.8
370.3
1,245.5

%
104.2
23.9
80.3

2561
1,376.6
289.5
1,087.1

%
82.8
17.4
65.4

2560
1,471.4
223.8
1,247.6

%
59.4
9.0
50.4

2,625.9

169.4

1,054.2

63.4

2,238.2

90.4
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ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงิน
ที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ
รายได้ ท่มี ใิ ช่ ดอกเบีย้ สุทธิ

2.1.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

(2,802.9)
344.0
137.6
1,550.1

(180.8)
22.2
8.9
100.0

(759.7)
19.5
261.3
1,662.4

(45.7)
1.2
15.7
100.0

(1,733.9)
490.7
233.3
2,475.9

(70.0)
19.8
9.4
100.0

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

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม
2. บริษัท เวิลด์ ลีส จํากัด
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม
3. บริษัท ซีที คอล จํากัด
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ รวม

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

%

2561

%

2560

%

3,106.1
956.7
2,149.4
1,360.7
3,510.1

88.5
27.3
61.2
38.8
100.0

2,519.3
698.5
1,820.8
848.4
2,669.2

94.4
26.2
68.2
31.8
100.0

2,289.0
617.7
1,671.3
727.5
2,398.8

95.4
25.8
69.6
30.4
100.0

1,332.6
109.4
1,223.2
379.2
1,602.4

83.2
6.8
76.4
23.6
100.0

1,182.2
104.4
1,077.8
525.2
1,603.0

73.7
6.5
67.2
32.8
100.0

1,038.6
109.9
928.7
240.2
1,168.9

88.9
9.4
79.5
20.5
100.0

0.4 444.2
0.0
0.0
0.4 444.2
(0.3) (344.2)
0.1 100.0

0.4
0.0
0.4
3.5
3.9

10.1
0.0
10.1
89.9
100.0

0.6
0.2
0.4
37.3
37.7

1.6
0.5
1.1
98.9
100.0
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2.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ธุรกิ จขนาดใหญ่ – บรรษั ท ธุรกิ จและวาณิ ชธนกิ จของธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็ น 3 กลุ่ม ใหญ่ ได้ แก่
บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ เพื่อให้ บริ การทางการเงินแก่กลุม่ ลูกค้ าขนาด
ใหญ่ได้ ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ โดยเน้ นการทํางานเป็ นทีมเดียวกัน มีการวางแผนการขายและการบริ หารดูแลบัญชีลกู ค้ า
หลักร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพของการให้ บริ การให้ สามารถตอบสนองตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้ างรายได้ และประโยชน์สงู สุดให้ แก่ธนาคาร
ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจค่อนข้ างผันผวนและมีอตั ราการเติบโตตํ่า อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ยงั คงสร้ างรายได้ รวมและ
กําไรก่อนหักภาษี ใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมา อีกทังสามารถขยายฐานสิ
้
นเชื่อลูกค้ ารายใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพดีอย่างต่อเนื่องในอัตรา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 ซึ่งเป็ นสถิติยอดสินเชื่อที่สงู สุดเท่าที่ผ่านมา โดยมียอดอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อใหม่ประมาณ 30 พันล้ านบาท
ส่งผลให้ มีรายได้ ดอกเบี ้ยเติบโตประมาณ ร้ อยละ 9 และรายได้ คา่ ธรรมเนียมเติบโตร้ อยละ 38
ธุรกิ จขนาดใหญ่ ประสบความสําเร็ จอย่างสูงในการควบคุมคุณ ภาพลูกหนีส้ ินเชื่ อทังรายเดิ
้
มและการอนุมัติรายใหม่ที่มี
คุณภาพดี การติดตามดูแลลูกหนี ้อย่างใกล้ ชิดโดยใช้ สญ
ั ญาณเตือนล่วงหน้ าในการบริ หารจัดการคุณภาพหนี ้ก่อนที่จะเป็ น
หนี ้ที่มีปัญหา รวมถึงการแก้ ไขและเร่ งรัดการชําระหนี ้ของลูกหนี ้ที่มีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้
ธุรกิจขนาดใหญ่ยงั สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานให้ ตํ่ากว่างบประมาณได้ ร้อยละ 8
รายได้ สว่ นใหญ่ยงั คงมาจากลูกค้ ากลุม่ ที่มีความสําคัญต่อธนาคารและไว้ วางใจให้ ธนาคารเป็ นผู้ให้ บริ การหลัก รวมทังกลุ
้ ม่ ที่
มีแผนการขยายธุรกิ จไปยังอาเซียน ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และแนวคิดที่ว่า “Be More Relevant to Important Clients
and Accelerate Our ASEAN Initiatives”
ธุรกิ จขนาดใหญ่ ประสบความสําเร็ จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
เวียดนาม) อย่างเด่นชัด โดยจากการที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ที่มีศกั ยภาพทางด้ าน
เงินทุน บุคลากร และเครื อข่ายพันธมิตรในกลุม่ ประเทศอาเซียน ทําให้ ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็ จในการทําธุรกิจกับ
กลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีเครื อข่ายการลงทุนสูงทังในประเทศและการขยายการลงทุ
้
นไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
อาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าได้ รวดเร็ วและให้ บริ การได้ ตรงตามความคาดหวัง ทังนี
้ ้ธนาคารได้
ร่วมมือกับธนาคารในกลุม่ ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ ให้ กบั กลุม่ ในต่างประเทศได้ อย่างต่อเนื่อง
บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษัทธุรกิจของธนาคารให้ บริ การทางการเงินที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้ สินเชื่อหมุนเวียนใน
กิจการทัว่ ไป สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อเพื่อการค้ าระหว่างประเทศ รวมทังบริ
้ การ
ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นบริ การจัดการด้ านการเงิน หรื อการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศแก่กลุม่
ลูกค้ าขนาดใหญ่ครอบคลุมภาคธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และขนส่ง เป็ นต้ น ในขณะที่ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ให้ บริ การทางการเงินครอบคลุมลูกค้ าสถาบัน
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การเงินทัง้ ประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิ จสถาบันการเงินอื่น เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ธุรกิจประกันภัย เป็ นต้ น ลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้ าที่มีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็ นเสมือน
พันธมิตรทางธุรกิจผู้อยูเ่ คียงข้ างและให้ การสนับสนุนลูกค้ าในการประกอบธุรกิจให้ เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับ
การเป็ นสือ่ กลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่านเครื อข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ ศึกษาข้ อมูลธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ ชิด
ร่วมกับสํานักวิจยั และร่วมมือกับบริ หารความเสี่ยงในการขยายสินเชื่อไปยังธุรกิจที่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ ม
ความเสี่ยงตํ่า การมุ่งเน้ นลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ ง และมีแผนการขยายการลงทุนไปยังอาเซียน รวมทัง้
การให้ สินเชื่อที่สามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) เช่น สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
ที่ช่วยสร้ างรายได้ ครบวงจร ทังรายได้
้
ดอกเบี ้ย รายได้ ค่าธรรมเนียม รายได้ ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครื่ องมือป้องกันความเสีย่ ง การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ้และตราสารทุน เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการด้ านการเงินของลูกค้ าในทุกรูปแบบ
บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มียอดเงินให้ สนิ เชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 72
พันล้ านบาท เติบโตจากปี ที่ผา่ นมาร้ อยละ 4 ซึง่ ถือเป็ นสถิติยอดเงินให้ สนิ เชื่อสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผา่ นมา
สําหรับแผนธุรกิจที่จะก้ าวไปข้ างหน้ านับจากปี 2563 เป็ นต้ นไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ
CLMV มุ่งเน้ นการสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงและต่อเนื่อง โดยให้ ความสําคัญกับการบริ หารและวางแผนการขายให้ กบั ลูกค้ าหลัก
(Key Account Management and Planning) เพื่ อสร้ างรายได้ ป ระจํ า (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้ างรายได้
ต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอื่น (Cross-selling) โดยใช้ กลยุทธ์ การวางแผนมุง่ เน้ นหารายได้ จากกลุม่ ลูกค้ าที่สําคัญที่
คัดเลือกขึ ้นมาเป็ นหลัก ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้ าใหม่ที่มีศกั ยภาพ โดยยังคงเน้ นการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ ้น
อย่างต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากนี ้ ยังคงเดินหน้ าขยายธุรกิจและการให้ บริ การในระดับอาเซียน ตลอดจนการเพิ่มธุรกิจจาก
ลูกค้ าต่างประเทศที่เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย ภายใต้ การผสานพลังความร่วมมือกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆต่อไป
วาณิชธนกิจ
วาณิ ชธนกิจของธนาคารประกอบด้ วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญในธุรกิจซึ่งมุ่งเน้ นที่จะ
นําเสนอทางเลือกทางการเงินที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ าและเป็ นผู้ให้ บริ การที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ จัดหาแหล่งเงินทุนซึ่ง
รวมถึงการระดมทุนทางธุรกิจ
ในปี 2562 รายได้ จากวาณิชธนกิจของธนาคารเติบโตร้ อยละ 12 จากปี ที่ผา่ นมา โดยประสบความสําเร็ จในการทําธุรกรรมใน
ส่วนของงานที่ปรึกษาการเงิน ผู้จดั การการจําหน่าย ผู้ซื ้อหุ้นเบื ้องต้ นในต่างประเทศ(ร่วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี) ให้ แก่บริ ษัทขนาด
ใหญ่ จํานวน 2 ราย และมีรายได้ จากการรับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี ้ร่วมกับธุรกิจบริ หารเงิน โดยมีรายได้ เติบโตถึง
ร้ อยละ 62 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ วาณิ ชธนกิจยังได้ ทํางานอย่างใกล้ ชิดกับบรรษั ทธุรกิจในการจัดการเงินกู้สําหรับสินเชื่อขนาดใหญ่และสินเชื่อ
โครงการบางราย เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากที่สดุ
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ธนาคารยังได้ มีการเสริ มสร้ างจุดแข็งอย่างต่อเนื่องร่วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี ในการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเป็ นผู้ดแู ลโดยประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ อมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพื่อให้ สามารถนําเสนอ
บริ การทางการเงินแก่ลกู ค้ าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้ คําปรึ กษาด้ านกลยุทธ์ และคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดํา เนิน ธุ รกิ จ ของลูกค้ า ดังนัน้ จึ งสามารถเสริ ม สร้ างความสัม พัน ธ์ แ ละเพิ่ ม มูล ค่าธุรกิ จให้ กับ ลูก ค้ า รวมทัง้ การพัฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินต่างๆที่เหมาะสมกับลูกค้ าด้ วย
การผนึกกําลังของบรรษั ทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่ วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน
ระดับ อาเซี ย น จะทํ าให้ ธ นาคารมี ศัก ยภาพในการก้ า วสู่ก ารเป็ นธนาคารที่ สํ าคัญ และมี ค วามหมายสํา หรั บ ลูก ค้ า ที่ มี
ความสําคัญต่อธนาคาร นับเป็ นความก้ าวหน้ าอีกขันในการร่
้
วมกันก้ าวสูธ่ ุรกิจการลงทุนในระดับอาเซียน
ในปี 2562 ธนาคารมีธุรกรรมสําคัญๆที่ประสบความสําเร็ จดังนี ้
มูลค่ ารวม
ตราสารหนี ้
หน้ าที่
(ล้ านบาท)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
30,600.00
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
9,630.00
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
8,768.41
การรถไฟแห่ งประเทศไทย
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
5,700.00
บริษัท โตโยต้ า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
5,461.25
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
4,000.00
บริษัท เงินติดล้ อ จํากัด
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
3,950.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย/
2,670.00
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
การเคหะแห่ งชาติ
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
2,500.00
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
2,128.00
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
1,992.60
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
1,464.70
บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
1,359.34
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
1,250.00
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
1,203.50
การประปาส่ วนภูมิภาค
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
1,050.00
สํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
1,000.00
(องค์ การมหาชน)
บริษัท สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
750.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่าย
711.25
บริษัท กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
700.00
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
270.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
145.00
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ตราสารทุน

หน้ าที่

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
ดุสิตธานี

ที่ปรึกษาทางการเงิน/
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ที่ปรึกษาทางการเงิน/
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย/ผู้ซื ้อหุ้น
เบื ้องต้ นในต่างประเทศ (ร่วมกับ
กลุม่ ซีไอเอ็มบี)
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย (ร่วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จํากัด (มหาชน)

มูลค่ ารวม
(ล้ านบาท)
1,782.39
7,474.77

41,742.00

พาณิชย์ ธนกิจ
พาณิ ชย์ ธนกิจให้ บริ การลูกค้ าธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs ผ่านศูนย์ธุรกิจที่ตงั ้ อยู่ตามพืน้ ที่กลยุทธ์ ทั่ว
ประเทศ โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินอย่างครบวงจรเพื่อสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าแต่ละ
ราย นอกจากนี ้ พาณิชย์ธนกิจยังทํางานประสานกับลูกค้ าเพื่อเติมเต็มศักยภาพของของลูกค้ าในการขยายธุรกิจสูอ่ าเซียน
ทังด้
้ านการค้ าและการลงทุน โดยอาศัยเครื อข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็มบีที่มีความแข็งแกร่งและครอบคลุมทัว่ ภูมิภาค
ในปี 2562 พาณิ ช ย์ ธ นกิ จ ยังคงสร้ างการเติ บ โตของสิน เชื่ อ SMEs ต่อ เนื่ อ งจากปี 2561 โดยธนาคารมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการกลัน่ กรอง และการอนุมตั ิสนิ เชื่อ เพื่อลดความซํ ้าซ้ อนและเพิ่มความรวดเร็ วในกระบวนการอนุมตั ิสนิ เชื่ออย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ธนาคารได้ มีการเสริ มสร้ างรากฐานธุรกิจและปรับโครงสร้ างองค์กร เพือ่ ให้ สามารถบริ หารจัดการ
คุณภาพสินทรัพย์และการจัดการเงินสํารองได้ ดี เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
สําหรับปี 2563 พาณิชย์ธนกิจยังคงมุ่งเน้ นการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดลูกค้ ากลุม่ SMEs ในธุรกิจที่มีศกั ยภาพ
อย่างต่อเนื่อง และดูแลบริ หารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ธุรกิจรายย่ อย
ปี 2562 เป็ นอีกปี หนึง่ ที่ธุรกิจรายย่อยได้ สร้ างผลงานความสําเร็ จในหลายๆด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพเต็มคุณค่าตามความต้ องการของลูกค้ า รวมทังเพิ
้ ่มความสะดวกรวดเร็ วแก่ลกู ค้ าในการใช้ บริ การด้ วย
ช่องทางดิจิทลั (Digital) และสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาที่เป็ น Wealth Center โดยในปี 2562 ธนาคารได้ เปิ ดสาขาเพิ่มอีก 2
แห่ง ได้ แก่ สาขาเซ็น ทรั ลอีส ต์ วิลล์ และ เซ็น ทรั ลเฟสติวัล ภูเก็ ต รวมทัง้ ได้ เปิ ดบริ การสาขารู ป แบบ Digital Cashless
Branch แห่งแรกของธนาคารที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ สยามพารากอนอีกด้ วย
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นอกจากนี ้ ธุรกิจรายย่อยยังได้ พฒ
ั นาการให้ บริ การ Digital Banking ตามที่ได้ วางกลยุทธ์ ไว้ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ เปิ ดตัว
แอปพลิ เคชั่น บนมื อ ถื อ CIMB THAI Digital Banking ซึ่ง มี ย อดดาวน์ โหลดใช้ บริ ก ารแล้ ว มากกว่ า 75,000 ราย ซึ่ ง
นอกจากให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินโดยทัว่ ไปแล้ ว ยังมีบริ การเปิ ดบัญชี Digital Savings ที่ลกู ค้ าจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ย
เงินฝากสูงสุดถึงร้ อยละ 2 บริ การโอนหรื อจ่ายเงิน ผ่าน QR code การบริ หารจัดการการซื ้อขายหรื อปรับเปลีย่ นกองทุนรวม
ต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง และการจองซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ ห้ ุนกู้บนมือ ถื อได้ อีก ด้ วย จากความสามารถในการให้ บ ริ การต่างๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ มีลกู ค้ าทําธุรกรรมบนแอปพลิเคชัน่ นี ้เป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 90 ของธุรกรรมทังหมดของธนาคาร
้
ซึ่ง
ถือเป็ นบริ การที่มีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ เกิด Cashless Society สําหรับประเทศได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
เพื่ อเป็ นการตอกยํา้ ความมุ่งมั่น ของธนาคารในการผลัก ดัน การให้ บ ริ ก าร Digital Banking ธนาคารได้ เปิ ดตัวระบบ
RWMS (Regional Wealth Management System) ซึ่งเป็ นระบบวางแผนการลงทุนทางการเงินให้ กับลูกค้ าผ่านอุปกรณ์
แท็บเล็ตของพนักงานแนะนําการลงทุนของธนาคาร โดยธนาคารเป็ นธนาคารแรกในกลุม่ ซีไอเอ็มบีที่เปิ ดใช้ ระบบดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํ ากัด (CT Auto) และ บริ ษั ท เวิลด์ ลีส จํ ากัด (WL) ซึ่งเป็ นบริ ษั ทในเครื อของ
ธนาคารยังได้ พฒ
ั นาระบบการให้ บริ การสมัครสินเชื่อ MAM (Mobile Application for Marketing) สําหรับสินเชื่อรถยนต์
ซึ่งที่ผ่านมาสามารถให้ บริ การสมัครสินเชื่อได้ เต็มทุกธุรกรรม และเครื่ อง SAMM (Self-Apply Machine for Motorcycle)
สําหรับสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ที่สามารถให้ บริ การสมัครสินเชื่อคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของจํานวนสินเชื่อใหม่ทงหมดที
ั้
่เข้ ามา
ความร่วมมือกับพันธมิตรเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึง่ ในการขยายธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจ Wealth ในปี 2562 ธนาคารได้ เข้ า
ร่วมกับพันธมิตรอย่าง 9F ซึ่งเป็ นบริ ษัท FinTech จากประเทศจีน ในการเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน่ สมัครสินเชื่อบนมือถือด้ วย
การใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์ สินเชื่อแบบทางเลือกหรื อ ACU (Alternative Credit Underwriting) อีกทังได้
้ ร่วมมือกับ NEO
Money ซึ่งเป็ น FinTech ในประเทศ ในการบุกเบิกพัฒนา Digital Partners APIs ซี่งเป็ นระบบสําหรับนําเสนอผลิตภัณฑ์
Debt Consolidation ให้ กับลูกค้ า นอกจากนี ้ ธนาคารได้ เริ่ มการเปิ ดเสนอขายกองทุนรวมของบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) อื่นๆ อีก 7 บริ ษัท นอกเหนือไปจากบริ ษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด อย่างเป็ นทางการ
(Open Architecture: OA) ผ่านระบบ FundConnext ซึ่งจัด ทํ าโดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย โดยในปี 2562
ธนาคารมีพนั ธมิตร บลจ. รวมทังสิ
้ ้น 8 แห่งและมีกองทุนที่นําเสนอขายประมาณ 80 กองทุน
เพือ่ ให้ ลกู ค้ าได้ รับการบริ การที่ตรงตามความต้ องการมากขึ ้น ธนาคารได้ นํา Advanced Analytics ซึ่งเป็ นวิธีการวิเคราะห์
ฐานข้ อมูลลูกค้ า มาใช้ ในการช่วยให้ สามารถเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าจนสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ทงสิ
ั ้ นเชื่อ เงิน
ฝาก และการลงทุนให้ กับลูกค้ าได้ ตรงกับพฤติกรรมและประวัติการออมและการลงทุนเพิ่มขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี
2562 ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้นมากกว่า 2 เท่า และสัดส่วนลูกค้ าเดิมกลับมาซื ้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 56
ธุรกิจรายย่อยมุ่งเน้ นสร้ างความเติบโตของธุรกิจเคียงคู่ไปกับการเพิ่มความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ของลูกค้ า ด้ วยการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆอย่างรอบคอบ รวมถึงให้ บริ การรับซื ้อและเสนอขายตราสารหนี ้ครบวงจร ทังตลาดแรกและตลาด
้
รอง โดยจะเสนอเฉพาะตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าหรื อเทียบเท่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) ในส่วนของตลาดรอง (Secondary Market) ธนาคารคัดสรรตราสารหนี ้ที่มีคุณ ภาพและหลากหลาย เพื่อตอบ
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โจทย์ความมัง่ คัง่ ของลูกค้ าในสภาวะที่อตั ราดอกเบี ้ยตํ่า ส่งผลให้ ปริ มาณธุรกรรมมีการเติบโตขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 90 จากปี
ที่ผา่ นมา
ผลการดําเนินงานด้ านธุรกิจรายย่อยของธนาคารในปี 2562 ฐานลูกหนี ้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารเติบโตร้ อยละ 12
ต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา ด้ วยการนําเสนอบริ การสินเชื่อแบบ Risk-based Pricing, Digital Marketing, Digital Lending
และ CIMB THAIi Digital Banking application เป็ นต้ น โดยมียอดอนุมตั ิสนิ เชื่อธุรกิจรายย่อยใหม่สงู ถึง 48,000 ล้ านบาท
หรื อ เพิ่ม ขึ ้นร้ อยละ 6 ทัง้ นี ้ สิน เชื่ อบ้ านและสินเชื่อบุคคลไม่ได้ ห ดตัวมากเหมือนสถานการณ์ ทั่วไปของธุรกิ จธนาคาร
โดยรวม ในขณะที่สินเชื่อรถยนต์ของ CT Auto สามารถทํายอดอนุมตั ิสินเชื่อก้ าวขึ ้นมาเป็ นอันดับสองของตลาด โดยมี
ยอดอนุมตั ิสินเชื่อเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วถึงร้ อยละ 38 ในขณะเดียวกัน WL มียอดอนุมตั ิสนิ เชื่อรถจักรยานยนต์เพิ่มสูงถึงร้ อย
ละ 31 จากปี ที่ผ่านมา บริ ษัทยังคงมุ่งผลักดันการใช้ พลังงานสะอาดด้ วยนโยบายปล่อยกู้สินเชื่อรถจักรยายนต์พลังงาน
ไฟฟ้ า หรื อที่เรี ยกว่า “สินเชื่อไร้ ฝุ่ น” เพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของธนาคารในการสร้ างการธนาคารเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Banking)
ในปี 2563 ธุรกิจรายย่อยยังคงมุ่งสูก่ ารดําเนินธุรกิจ Digital Banking อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงิ น ได้ ต ลอด 24 ชั่วโมง ไม่ ว่า จะเป็ นการเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากอย่า ง Digital Savings ผลิต ภัณ ฑ์ สิน เชื่ อ Digital
Lending ด้ วยการสมัครผ่านระบบ e-KYC ที่กําลังจะเข้ ามามีบทบาทในปี 2563 ในด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ าด้ วยวิธี
Advanced Analytics โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Hyper-personalisation ผ่านเครื่ องมือต่างๆ ตลอดจนการใช้ เครื่ องมือ
ช่วยวิเคราะห์ การนําเสนอแคมเปญต่างๆตามลักษณะของลูกค้ าอย่าง iCAMS (Intelligent Campaign Management
System) ควบคู่ไปกับการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่มีคุณภาพ นอกจากนี ้ ธนาคารจะยังคงหาและร่ วมมือกับพันธมิตร
ใหม่ๆเพื่ อนํ าเสนอขายผลิต ภัณ ฑ์ กองทุน ที่ มีคุณ ภาพและแตกต่างหลากหลายจากที่ เสนอขายในปั จ จุบัน ผ่านระบบ
FundConnext เพื่อให้ ธนาคารและลูกค้ าเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ธรุ กรรมการเงิน
ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ บริ การธุรกรรมทางการเงิน สําหรับลูกค้ าธุรกิจ ทังการบริ
้
การบริ หารเงินสด
(Cash Management) และการค้ า ต่ า งประเทศ (Trade Finance) เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า ธุ รกิ จ สามารถบริ ห ารจัด การธุ รกรรม
ทางการเงินครอบคลุมธุรกรรมทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้ นทุน และบริ หาร
จัดการเวลาได้ ดียิ่งขึ ้น รวมถึงการให้ บริ การโซลูชนั่ ทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา ธุรกรรมการเงิน มุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างความสะดวก ประหยัด และคุ้มค่าให้ แก่ลกู ค้ าในการบริ หารจัด
การเงินสด โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็ นไฮไลท์ คือ CIMB Biz Account ซึ่งเป็ นบัญชีกระแสรายวันแบบมีดอกเบี ้ยสูง
และให้ สิทธิประโยชน์ในการโอนเงิน ชําระเงิน และรับเงิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อทํารายการผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งทําให้ ลกู ค้ าสามารถลดขันตอนในการบริ
้
หารเงินสด ซึ่งจากบริ การดังกล่าวยังได้ มีการต่อยอดบริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สูง สุด แก่ ลูก ค้ า ได้ แ ก่ บริ ก าร CIMB Biz Export ซึ่ ง ออกแบบมาเพื่ อ ลูก ค้ ากลุ่ม ธุ ร กิ จ ส่ง ออก
โดยเฉพาะ นอกจากนี ้ ยังปรับกลยุทธ์ สู่ Biz Digital และตอกยํ ้า ASEAN Footprint ของธนาคารโดยได้ มีการเปิ ดช่องทาง
ใหม่ในการทําธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน BizChannel@CIMB Mobile Application ซึ่งช่วยให้ ลกู ค้ าธุรกิจสามารถ
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ดู แ ลธุ ร กิ จ ได้ จากทุ ก ที่ ทุ ก เวลาทั่ว โลก และยัง มี ก ารนํ า เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ กับ บริ ก ารหนัง สื อ คํ า้ ประกั น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) อีกด้ วย
สําหรับปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ยังคงมุ่งเน้ นขยายฐานลูกค้ าธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้ วย CIMB Biz Account ที่จะเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เพื่อให้ ครอบคลุมตอบโจทย์ความต้ องการทางธุรกรรมการเงินต่างๆของลูกค้ าทุกกลุม่ /ประเภทธุรกิจให้
มากขึ ้นและรองรับประเภทธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนา Biz Digital อย่างต่อเนื่อง พร้ อมกลยุทธ์ ในการจับมือกับ
พันธมิตรรายใหม่ๆที่ให้ บริ การแพลตฟอร์ มทางการเงิน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการทําธุรกรรมร่ วมกันบน Biz Gateway
รวมถึงการนําเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ กบั บริ การอื่นๆด้ วย
ธุรกิจบริหารเงิน
ธุรกิจบริ หารเงินทําหน้ าที่พฒ
ั นาและนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินเพื่อช่วยลูกค้ าบริ หารความเสีย่ งและขยาย
โอกาสในการลงทุนได้ อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท ตลอดจนระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี ้
นอกจากนี ้ยังทําหน้ าที่บริ หารจัดการการระดมเงินและบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร ให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและใช้ ประโยชน์สงู สุดจากสินทรัพย์ตามกรอบการดําเนินธุรกิจที่กําหนด
ในปี 2562 ธุรกิจบริ หารเงินสร้ างรายได้ ให้ กับธนาคารได้ เป็ นอย่างดี และด้ วยความแข็งแกร่ งด้ านการค้ าผลิตภัณฑ์ ที่มี
อนุพนั ธ์ แฝง ตราสารอนุพนั ธ์ (ด้ านตราสารทุน/อัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยน/เครดิต) การค้ าตราสารหนี ้ และการ
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้ ธนาคารได้ รับรางวัลต่างๆรวมทังสิ
้ ้น 11 รางวัลดังต่อไปนี ้
The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management: Investment and ETF Awards
(1) Best Structured Products House: Highly Commended
(2) Derivatives House of The Year
(3) Best Equity Derivatives House of The Year
(4) Best Rates Derivatives House of The Year
(5) Best Credit Derivatives House of The Year
(6) Best Structured Investment Products – Credit, Equity, Rates
ASIAMONEY
(7) Best FX Counterparty (ranking no. 2 in Thailand)
Alpha Southeast Asia
(8) Best Refinancing Deal in Southeast Asia
ThaiBMA (สมาคมตราสารหนี ้ไทย)
(9) Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
(10) Best Bond Dealer
(11) Sales Staff of The Year
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นอกจากนี ้ ธนาคารถือเป็ นหนึ่งในผู้เล่นหลักในตลาดตราสารหนี ้ โดยในตลาดแรก ธนาคารได้ รับการจัดอันดับที่ 6 จาก
Bloomberg ด้ านการให้ บริ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาท โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 8.7 และ
สําหรับตลาดรองนัน้ ธนาคารอยูใ่ นอันดับที่ 1 จากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย โดยมีสว่ นแบ่งตลาดร้ อย
ละ 8.8 ในด้ านมูลค่าซื ้อขายตราสารหนี ้ทุกประเภท (อายุเกิน 1 ปี )
สําหรับเป้าหมายสูป่ ี 2566 ธนาคารโดยธุรกิจบริ หารเงินมุง่ หวังสูก่ ารเป็ นธนาคารชันนํ
้ าในการตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุม่ บรรษัท
ธุรกิจและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ การลงทุนสําหรับลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าธนบดีธนกิ จ ตลอดจนการเป็ นผู้นําในการ
ให้ บริ การผลิตภัณฑ์อนุพนั ธ์ บริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิตและผลิตภัณฑ์ที่มีอนุพนั ธ์แฝง โดยธุรกิจบริ หารเงินได้ กําหนดกล
ยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี ้
1) ผลักดันการขายข้ ามผลิตภัณฑ์ สร้ างความผูกพันของลูกค้ าแต่ละเซ็กเมนต์กบั ธนาคารในเชิงลึกมากขึ ้น โดยทํางาน
ร่ วมกับทีมดูแลลูกค้ าแต่ละทีมของธนาคารอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ ทราบปั ญหาและความต้ องการของลูกค้ าและตอบ
โจทย์ของลูกค้ าได้ ตรงตามความต้ องการ
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริ การบริ หารความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้ า เช่น
เพิ่ม ความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ แฝงอนุพันธ์ เพื่ อการลงทุน ขยายฐานผลิตภัณ ฑ์ ตราสารหนีใ้ นประเทศและ
ต่างประเทศ เสริ มสร้ างระบบและความสามารถในการให้ บริ การรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เริ่ มการเป็ นพันธมิตร
ธุรกิจแบบเปิ ดกว้ าง (Open Architecture) กับคูส่ ญ
ั ญาหุ้นกู้อนุพนั ธ์ตา่ งประเทศต่างๆ
3) พัฒนาการใช้ ระบบดิจิทลั ในการขายผลิตภัณฑ์ และการทําธุรกรรม โดยจะพัฒนาการขายและการทําธุรกรรมผ่าน
ระบบดิจิทลั สําหรับพนักงานธนาคาร (Web-based Application) และสําหรับลูกค้ าธนาคาร (Mobile Application)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริ มาณธุรกิจของธนาคารผ่านระบบดิจิทลั ให้ มากขึ ้น
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2.3

การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน

2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

แหล่ งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 209.2 พันล้ านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกู้ยืม (รวมรายการเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 76.7 พันล้ านบาท ธนาคารใช้ เงินทุนประมาณ
ร้ อยละ 81.1 จากเงินทุนทังหมดสํ
้
าหรับเงินให้ สินเชื่อรวมดอกเบี ้ยค้ างรับ ส่วนที่เหลือใช้ ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินและการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม
การใช้ ไปของแหล่งเงินทุนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากการเปรี ยบเทียบเงินให้ สนิ เชื่อและเงินฝาก เงินให้ สนิ เชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 63.3 พันล้ านบาท ในขณะที่เงิน
ให้ สินเชื่อที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 171.0 พันล้ านบาท ในด้ านเงินฝาก เงินฝากที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 199.5
พันล้ านบาท และเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจํานวน 9.7 พันล้ านบาท
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อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์ เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (CAR) เงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อ
สินทรัพย์เสีย่ ง (CET1) และเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ งอยูท่ รี่ ้ อยละ 18.0 ร้ อยละ 13.1 และร้ อยละ13.1 ตามลําดับ
ในขณะที่การดํารงเงิ นกองทุนของธนาคารอยู่ที่ ร้อยละ 17.4 ร้ อยละ 12.4 และร้ อยละ 12.4 ตามลําดับ ซึ่งเห็น ได้ ว่า
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
หน่วย: พันล้ านบาท

เงินกองทุน

เงินกองทุน
ขัน้ ตํ่า

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคาร

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

เงินกองทุนชั ้นที่ 1
เงินกองทุนชั ้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของ
เงินกองทุนชั ้นที่ 2

34.6

34.9

30.9

32.6

32.8

29.9

34.6

34.9

30.9

32.6

32.8

29.9

13.0

13.0

9.8

13.3

13.2

9.9

เงินกองทุนรวม

47.6

47.9

40.7

45.9

46.0

39.8

8.500%

13.1%

14.1%

12.9%

12.4%

13.3%

12.5%

7.000%

13.1%

14.1%

12.9%

12.4%

13.3%

12.5%

4.9%

5.2%

4.1%

5.0%

5.4%

4.1%

18.0%

19.3%

17.0%

17.4%

18.7%

16.6%

265.4

247.6

239.1

263.6

246.2

239.6

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่1
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่1
ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่2
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสินทรัพย์
เสี่ยง
สินทรัพย์ เสี่ยงรวม

11.000%

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่ อง
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งที่ไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ ระยะเวลาที่กําหนดได้ เป็ น
ผลสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรื อจัดหาเงินทุนได้ ไม่ทนั เวลา ซึ่งอาจส่งผล
กระทบถึงการดําเนินงานประจําวันและมีคา่ ความสูญเสียที่ไม่สามารถยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร คือ เพื่อให้ แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ด้ วยเหตุนี ้ การบริ หารความเสีย่ งด้ านสภาพ
คล่อง คือ การรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีการกระจายพอร์ ตการลงทุนที่เหมาะสมรวมถึงแหล่ง
เงินทุนต่างๆ ภายใต้ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื่องจากทิศทางของธนาคารที่ต้องการมีเครื อข่ายที่กว้ างขึ ้นและมุ่งเน้ น
ตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่ รักษาฐานเงินฝากที่มีหลากหลายประเภท ประกอบด้ วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแส
รายวัน และเงิน ฝากระยะยาว เพื่ อให้ มีฐานเงิ นทุนขนาดใหญ่ ที่มี เสถี ยรภาพ อี กทัง้ ธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่อ ง
บางส่วนตลอดทังปี
้ เพื่อให้ การดําเนินงานของธนาคารมีความมัน่ คง ทังในเชิ
้ งโครงสร้ าง กลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิ
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การควบคุม และบริ ห ารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อ ง ได้ มีก ารมอบหมายความรั บ ผิดชอบให้ แก่ค ณะกรรมการบริ ห าร
สินทรัพย์ และหนีส้ ิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ่งจะจัดประชุมอย่างน้ อยเดือนละครั ง้
เพื่อหารื อเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องและประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็ นผู้รับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการโดยรวมและการกํากับดูแลสภาพคล่อง และให้ ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะต่อนโยบายการบริ หารความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี ้ ALCO ยังรับผิดชอบใน
การอนุมัติเพดานความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ าน
สินทรัพย์และหนี ้สิน (ALM) ซึ่งรับผิดชอบในการกํากับดูแลตามกรอบความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง โดยทํางานใกล้ ชิดกับ
หน่วยงานบริ หารเงินในการเฝ้ าระวังสภาวะตลาด อีกทังมี
้ การจัดตัง้ Funding Committee ซึง่ มีตวั แทนจากหน่วยงานธุรกิจ
ต่างๆ หน่วยงานการเงิน และหน่วยงานบริ หารความเสีย่ งของธนาคาร เพื่อดูแลกลยุทธ์ด้านการจัดหาเงินของธนาคาร โดย
หน่วยงานด้ านธุรกิจต่างๆจะทําหน้ าที่สร้ างและรักษาความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ
ทังนี
้ ้ หน่วยงานบริ หารเงินทําหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารเงินทุนโดยรวมตามความจําเป็ นหรื อภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริ หาร
จัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพื่อตอบสนองความต้ องการในการดําเนินงานประจําวัน โดยมีการวัดและประมาณการ
กระแสเงินสดอย่างสมํ่าเสมอจากการครบกําหนดของสินทรัพย์ หนี ้สิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนั ธ์ ตาม
กรอบระยะเวลาครบกําหนดทังในภาวะปกติ
้
และภาวะวิกฤต สําหรับการบริ หารความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องสําหรับบริ ษัท
ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็ นลักษณะการบริ หารแบบรวมศูนย์ (Centralise) ดังนัน้ ธนาคารอาจพิจารณาและ
อนุมตั ิวงเงินเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของบริ ษัทเหล่านัน้ ตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจะยังคงให้ ความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุ งฐานลูกค้ ารายย่อย เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเติบโตของ
สินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์ หนึ่งในการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร ได้ แก่ การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวมทังเงิ
้ นฝากประจํ ารายย่อย ซึ่งเป็ นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนการเงินตํ่าและมั่นคง
ในขณะที่ใช้ เงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หุ้นกู้ระยะสัน้ และหุ้นกู้อนุพันธ์ จากลูกค้ าบรรษั ทธุรกิ จหรื อลูกค้ ารายใหญ่ ซึ่งมีความ
อ่อนไหวในด้ านราคามากกว่าลูกค้ ารายย่อย เป็ นช่องทางในการบริ หารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคล่องของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์ การตลาดให้ เหมาะสมสําหรับลูกค้ าแต่ละกลุ่มและสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น อันจะนําไปสูก่ ารรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี ้ ธนาคารมี
การจัดทําระบบเตือนความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องล่วงหน้ าซึง่ จะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ
คล่องในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของธนาคารสามารถดําเนินมาตรการต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ในภาวะที่ขาดสภาพคล่องตลอดจนภาวะตลาดที่ไม่เอื ้ออํานวยได้ อย่างมีประสิทธิผล
การอนุมัติสินเชื่อ
ธนาคารมีกระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อประเภทที่มิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมตั ิโดย “คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ” และ
“อํานาจอนุมตั ิเฉพาะในการอนุมตั ิร่วมกัน ของบริ หารความเสีย่ งและหน่วยงานธุรกิจ” (Joint Delegation Authority: JDA)
การอนุมตั ิโดย JDA มีการกําหนดหลักเกณฑ์โดยกําหนดระดับวงเงินกลุม่ ลูกค้ า (Group Exposure) ระดับความเสี่ยงของ
กลุม่ ลูกค้ า (Global Group Rating) และความคุ้มมูลหนี ้ของหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็ นหลักเกณฑ์ใน
การกําหนดระดับอนุมตั ิ เพื่อเป็ นการลดจํานวนลูกค้ าที่นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ทําให้ สามารถอนุมตั ิ
สินเชื่อได้ เร็ วขึ ้น
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ในกรณีที่ลกู ค้ ารายนันๆไม่
้ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอนุมตั ิโดย JDA ได้ ให้ นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้ สินเชื่อโดยให้ ความสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี ้ โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของลูกค้ าและแหล่งอื่นๆที่จะนํามาชําระหนี ้ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ ความสําคัญต่อหลักประกัน
ที่จะมาคํ ้าประกันการกู้ยืมด้ วย เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันของการชําระหนี ้และช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที่
ลูกหนี ้ผิดนัดชําระหนี ้ สินทรัพย์ที่ธนาคารจะพิจารณารับไว้ เป็ นหลักประกันประกอบด้ วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสาร
หนี ้ ตราสารทุน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร เป็ นต้ น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกันให้ เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการให้ สินเชื่อ อันดับเครดิตของผู้ก้ แู ละสภาพคล่องของหลักประกัน โดย
ธนาคารมี น โยบายการประเมิ น ราคาและตีราคาหลัก ประกัน ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ย งอย่างมี
ประสิทธิ ผลและเป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไว้ จะต้ องมีการ
ประเมินราคาและความถี่ในการประเมินที่เป็ นไปตามนโยบายที่ธนาคารกําหนด
หลักเกณฑ์ การควบคุมดูแลและการติดตามหนี ้
ธนาคารได้ กํ าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บัติ งานในการบริ ห ารและติ ด ตามหนี ท้ ี่ มี ปั ญ หาและที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญ หา
(Watch-list) อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานในเรื่ องการ
ติดตามหนี ้มีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการติดตามหนี ้ตังแต่
้ ประเภทลูกหนี ้
ที่มีแนวโน้ มที่จะมีปัญหา ลูกหนี ้ที่กล่าวถึงเป็ นพิเศษ จนถึงลูกหนี ้ที่ตํ่ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการ
ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ ดียิ่งขึ ้น นอกเหนือไปจากการจัดชันลู
้ กหนี ้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนดแล้ ว ธนาคารยังมีการจัดชัน้ หนี ้ตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็ นการจัดชัน้ ล่วงหน้ าสําหรับ
ลูกหนี ้ที่มีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที่จะมีการผิดนัดชําระหนี ้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการคุณภาพกลุม่ ลูกหนี ้
ที่คาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ธนาคารจึงได้ จดั ทําแนวทาง การติดตามและรายงาน
ผลลูกหนี ้กลุ่มดังกล่าวขึ ้นเรี ยกว่า Early Warning Process เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ กับเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อในการตรวจสอบ
สถานะของลูกหนี ้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกําหนด Early Warning Indicators ซึง่ หากพบว่ามีแนวโน้ มที่จะเป็ นปั ญหาใน
อนาคต จะได้ มีการกําหนดแผนการปฏิบตั ิต่อลูกหนี ้ดังกล่าวให้ เหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงให้ แก่ธนาคาร
ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้ที่คาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้ เป็ นลูกหนี ้กลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุนแรงของ
ปั ญหาและความเสี่ยง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch List – High ในส่วนของกลุ่ม Watch
List – Low ยัง ถื อ ว่ า เป็ นลูก หนี จ้ ัด ชัน้ ปกติ ข องธนาคาร ขณะที่ ก ลุ่ม Watch List – Medium และ Watch List – High
ถือเป็ นลูกหนี ้จัดชันกล่
้ าวถึงเป็ นพิเศษ โดยลูกหนี ้กลุม่ Watch List ทัง้ 3 ระดับดังกล่าว รวมถึงลูกหนี ้ NPL ที่มียอดหนี ้เกิน
กว่า 10 ล้ านบาทขึ ้นไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้ าในการแก้ ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
(Asset Quality Committee: AQC) เป็ นประจําทุกเดือน
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อติดตาม ดูแล ให้ คําแนะนําและพิจารณาอนุมตั ิการจัดการหนี ้ของลูกหนี ้กลุม่
ดังกล่าว รวมถึงลูกหนี ้กลุม่ อื่นที่ธนาคารต้ องดูแลใกล้ ชิด เพื่อให้ ธนาคารสามารถจัดการหนี ้ที่มีปัญหาและหนี ้ที่มีแนวโน้ ม
จะมีปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังในการปรั
้
บระดับการจัดชันลู
้ กหนี ้ การตังสํ
้ ารอง และการดําเนินการเพื่อเรี ยก
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คืนหนี ้ ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทําให้ ธนาคารมีโอกาสได้ รับเงิ นคืนจากสินเชื่ อที่ มีปัญ หา
กลับมาสูงขึ ้น
นอกจากนี ้ ในส่ว นของสิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสิ น ทรั พ ย์ ร อการขาย (NonPerforming Asset: NPA) ธนาคารได้ ปรับปรุงนโยบายการบริ หารและหลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าเพื่อการจําหน่ายจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้
ความสําคัญกับความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสียหายต่อธนาคาร
นโยบายการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้
ธนาคารมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้ที่ให้ ความร่ วมมือ มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้ มสามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันใหม่ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ธนาคารและลูกหนี ้ได้ รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ร่ วมกัน
กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้ รับชําระหนี ้คืนสูงสุด หรื อมีสว่ นสูญเสียตํ่าสุด ในขณะที่ลกู หนี ้ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้
ต่อไป แต่อาจจะต้ องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้ วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมัดระวังมิให้ เป็ นการหลีกเลี่ยงการจัดชันหนี
้ ้ การกันเงินสํารองเพิ่ม และการหลีกเลีย่ ง
หลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี ้ยค้ างรับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ โดยธนาคารจะถื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิ
้
ธีการที่กําหนดไว้
สําหรับกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี ้ การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญ ญา การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วจะต้ องสอดคล้ อ งกั บ กฎข้ อบั ง คั บ ของทางการและของธนาคาร
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้ าง
หนี ้แล้ ว บางกรณี ธนาคารอาจมอบหมายให้ บุคคลที่สามที่เป็ นผู้ชํานาญการเฉพาะซึ่งได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจที่
ปรึ กษาทางการเงินให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อทําการปรับปรุ งโครงสร้ างหนีแ้ ทนธนาคารได้ โดยเงื่อนไขปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี ้จะต้ องนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรื อคณะกรรมการ
คุณภาพสินทรัพย์ หรื อผู้มีอํานาจอนุมตั ิตามคําสัง่ ของธนาคาร
นโยบายการจัดชัน้ สินทรัพย์ และการตัง้ สํารองค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ธนาคารได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กําหนดให้ จัดชันสิ
้ นทรัพย์และการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญตามอัตราที่กําหนดสําหรับสินทรัพย์จัดชันแต่
้ ละประเภท ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.
5/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชันหนี
้ ้และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2559 หรื อตามที่จะมี
การแก้ ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ ตาม แนวทางปฏิบตั ิภายในของธนาคารจะมีหลักเกณฑ์ ที่
เข้ มงวดกว่า โดยมีทงการจั
ั้
ดชันตามเกณฑ์
้
คณ
ุ ภาพและการจัดชันตามจํ
้
านวนวันค้ างชําระตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด โดยใช้ ผลที่ด้อยกว่าระหว่างสองเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลสรุปการจัดชัน้ เพื่อสะท้ อนความเสีย่ งทีแ่ ท้ จริ งของลูกหนี ้
นอกจากการกันเงินสํารองรายลูกหนี ้/รายบัญชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะกําหนดให้ มีการกันเงินสํารองทัว่ ไป
(General Provision) ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นโดยไม่ได้ คาดหมายจากวัฏจักร
เศรษฐกิจและจากปั จจัยอื่นๆ
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นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ธนาคารได้ จดั ทํา “นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน” สําหรับใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หารความเสีย่ งการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ระบุ วัด ติดตามและควบคุมความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการทําธุรกรรมต่างๆได้
นโยบายฉบับนี ้กําหนดให้ การทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กล่าวคือ กระบวนการในการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะต้ องเป็ นกระบวนการเดียวกับการทําธุรกรรม
กับบุคคลทั่วไป การทําเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับทางกฎหมายและข้ อกําหนด/เงื่อนไขต่างๆ จะต้ องเป็ นไปตามปกติ
เสมือนหนึง่ การทําธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไปที่มีความเสีย่ งระดับเดียวกัน เป็ นต้ น
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ปั จจัยความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้ จัดทํ ากรอบนโยบายบริ ห ารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) เพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ หารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการธนาคารและผู้บริ หาร
สามารถใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นเครื่ องมือในการคาดการณ์ และบริ หารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ทังในปั
้ จจุบนั และที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปั จจัยภายนอก และ/หรื อระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร
องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริ หารความเสีย่ งขององค์กรดังกล่าวมีดงั นี ้

วัฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง: ธนาคารถื อว่าการบริ หารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสิน ใจและ
วัฒนธรรมองค์กร โดยนํา Three Lines of Defense มาใช้ เป็ นหลักในการบริ หารความเสีย่ งของธนาคาร กล่าวคือ จะบริ หาร
จัดการความเสีย่ ง ณ จุดที่ทําธุรกรรมที่ก่อให้ เกิดความเสีย่ ง ตลอดจนมีการกําหนดผู้รับผิดชอบความเสีย่ งด้ านต่างๆ ภายใน
ธนาคารไว้ อย่างชัดเจน
ธรรมาภิบาลและองค์ กร: การมีธรรมาภิบาลที่ดีเป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้ การใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิ ภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจของธนาคารให้
เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/นโยบายและขันตอนการบริ
้
หารความเสี่ยง และ
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คณะกรรมการความเสี่ยงด้ านต่างๆ รวมทัง้ หน่วยงานกํ ากับดูแลที่เกี่ ยวข้ อง เป็ นผู้รับผิดชอบให้ มีการปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายฯนี ้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : หมายถึงระดับและประเภทของความเสี่ยงด้ านต่างๆ ที่ธนาคารสามารถยอมรับได้ เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์ และธุรกิจ การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ และธุรกิจประจําปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตั ิงาน เงินกองทุน
และความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 การวางแผนธุ รกิจ: การบริ หารความเสี่ยงถื อเป็ นส่วนสําคัญในการวางแผนธุรกิ จ การออกผลิตภัณฑ์หรื อทําธุรกรรม
ใหม่ รวมถึงการกําหนดทิศทางและระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
 การระบุ และประเมิ น ความเสี่ ยง: ธนาคารจะใช้ น โยบาย ระเบีย บ/มาตรฐานการปฏิบ ัติง าน แนวทาง/ขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การระบุและประเมินความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีระบบ
 การวัด ความเสี่ยง: ธนาคารจะใช้ ระเบียบและวิธีการวัดความเสี่ยงด้ านต่า งๆ รวมทังการทดสอบภาวะวิ
้
กฤต เพื่อวัด
ความเสีย่ งโดยรวม
 การบริ ห ารความเสี่ยงและการควบคุม: ธนาคารจะใช้ เพดานและการควบคุม ความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ย งที่
เกิดขึ ้นให้ อยูภ่ ายใต้ ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ตามที่คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ ซึง่ จะต้ องมีการติดตามและทบทวน
เพดาน/การควบคุม ความเสี่ ย งดังกล่า วอย่า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การทํ าธุ รกิ จ ภาวะตลาด และการ
เปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทังแผนการเพื
้
่อลดความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น
 การติดตามและการรายงานความเสี่ยง: ธนาคารจะมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทังแบบราย
้
ลูกค้ าและแบบพอร์ ตโฟลิโอ เพื่อควบคุมให้ ความเสี่ยงต่างๆ นันอยู
้ ่ภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตามที่ธนาคาร
กําหนด
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีก าร และกระบวนการ/ขัน
้ ตอนด้ านความเสี่ยง: ธนาคารจะบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ าน
ต่างๆ ตามหลักการที่กําหนดไว้ ในนโยบายการบริ หารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วย
กํ าหนดการบังคับใช้ นโยบาย และขัน้ ตอนการปฏิ บัติ งานเพื่อ ช่วยในการนํ านโยบายความเสี่ยงต่างๆ มาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
 บุคลากร: เนื่องจากธนาคารเป็ นองค์กร ต้ องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความซับซ้ อนที่เพิ่มขึ ้นในการดําเนิน
ธุรกิจธนาคาร รวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จและกฎระเบียบของทางราชการ ดังนันบุ
้ คลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ
จึงเป็ นปั จจัยสําคัญเพื่อให้ การใช้ กรอบนโยบายฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
 เทคโนโลยีและข้ อมูล: ธนาคารจะใช้ การบริ หารจัดการข้ อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริ หารความเสีย
่ง
ธนาคารมุ่งที่จะใช้ หลักเกณฑ์ การบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล เพื่อให้ ธนาคารมีผลประกอบการทาง
การเงินที่มนั่ คง น่าเชื่อถือและยัง่ ยืน โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้ องสอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
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ทังนี
้ ้ การประกอบธุรกิจธนาคารต้ องเผชิญกับความเสีย่ งหลัก 5 ด้ าน ได้ แก่ ความเสีย่ งด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสีย่ ง
ด้ านตลาด (Market Risk) ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) และ
ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ในการควบคุ ม ดูแ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งและการมี ธ รรมาภิ บ าลที่ ดี ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้ แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพื่อกํากับดูแลด้ านความเสี่ยงที่มีความอิสระ ดูแลรับผิดชอบครอบคลุม
ความเสี่ยงทุกประเภท เนื่องจากการกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) และการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็ นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึงได้ ปรับเปลี่ยนให้ การกํากับการปฏิบตั ิงานอยู่ภายใต้ อํานาจ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) และเปลี่ยนชื่อเป็ น
คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตังแต่
้
เดือนกันยายน 2562 เป็ นต้ นไป คณะกรรมการ BRCC ประกอบด้ วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งมาจากคณะกรรมการธนาคาร
ทังหมด
้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) โดย
ให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRCC เพื่ อดูแลความเสี่ย งด้ า นต่างๆ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ย งด้ า น
ปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง ความเสีย่ งด้ านเงินกองทุน (การกํากับดูแลเรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ RMC ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทําหน้ าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบ
การบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทังกํ
้ าหนดโครงสร้ างการกํากับดูแลในด้ านนี ้
เพื่อให้ ความเสีย่ งด้ านต่างๆ มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่
โปร่ งใส BRCC ยังได้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการคุณ ภาพสิน ทรั พ ย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมี ห น้ า ที่ ในการ
พิ จ ารณาและ/หรื อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การลูก หนี ท้ ี่ มี ปั ญ หาหรื อ คาดว่า จะมี ปั ญ หาเพื่ อ ขออนุมัติ ต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื่นที่เกี่ ยวข้ อง(แล้ วแต่กรณี ) ตลอดจนอนุมัติและให้ ความเห็นชอบข้ อเสนอและ
แผนงานการตังและทบทวนการตั
้
งสํ
้ ารองลูกหนี ้ที่ไม่ใช่สนิ เชื่อรายย่อยที่มีปัญหาหรื อคาดว่าจะมีปัญหา
ทังนี
้ ้ ธนาคารมีหน่วยงานบริ หารความเสีย่ งทําหน้ าที่พฒ
ั นาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิในการบริ หาร
ความเสี่ย งภายในธนาคารที่ เหมาะสม รวมทัง้ ทํ า หน้ าที่ ส นับ สนุน การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการ BRCC, RMC
คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee: CC) ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการใน
การบริ หารความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นในการดําเนินธุรกิจ โดยเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆที่มีธุรกรรมหรื อกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง นอกจากนี ้ยังได้ จดั ตังหน่
้ วยงานบริ หารสินทรัพย์กลุม่ พิเศษ (Special Assets Management) เพื่อ
ดูแลจัดการสินเชื่อด้ อยคุณภาพ รวมทังให้
้ คําปรึ กษาสําหรับลูกหนี ้ที่หากไม่ได้ รับการบริ หารจัดการจะกลายเป็ นสินเชื่อด้ อย
คุณภาพ
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ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาที่ไม่เพียงพอหรื อครอบคลุม
ซึ่งอาจคุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรื อเป็ นผลทําให้ ขาดความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน หรื อการขาดทรัพยากรและ
มาตรการที่จําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายที่สาํ คัญของการบริ หารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ คือ การรักษาความเสีย่ งที่ดําเนินการโดยธนาคารให้ อยูใ่ นระดับที่
กําหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้
ดังนันธนาคารมี
้
การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนุมตั ิโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมี
กระบวนการการบริ หารความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ประกอบด้ วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลัพธ์
ที่เกิดขึ ้นจริ งของแผนธุรกิจทีไ่ ด้ รับการอนุมตั ิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และการ
ปรับแผนธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมี
ส่วนร่ วมอย่างใกล้ ชิดตลอดกระบวนการกําหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดําเนินการแล้ ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่ าย
บริ หารที่ได้ รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริ งเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้ านเครดิตเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลกู ค้ าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่ยินยอมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหรื อ
พันธะที่มีต่อธนาคารตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้หรื อสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเสี่ยงด้ านเครดิตอาจส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของ
สินเชื่อธนาคารด้ อยลง ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดับเงินกองทุน การบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริ มสร้ างมูลค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยรายได้ ที่ได้ รับจะต้ องสอดคล้ องและคุ้มค่ากับระดับความเสีย่ งที่ยอมรับ
ได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ นโยบายบริ หารความเสีย่ งด้ านเครดิต ธนาคารได้ จดั ให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสีย่ ง เทคนิคการ
วัดความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้ าที่อย่าง
ชัดเจน ระหว่างผู้ทําหน้ าที่ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สนิ เชื่อ ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมตั ิสนิ เชื่อ และผู้บริ หารจัดการความเสีย่ ง
ขณะเดียวกัน ได้ มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งสําหรับธนาคารและบริ ษัทในเครื อ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ งของธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบีด้วย
ธนาคารได้ ปรับปรุ งและทบทวนเครื่ องมือในการประเมินความเสีย่ งด้ านเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เหมาะสมกับประเภท
ลูกค้ า และพอร์ ตสินเชื่อของธนาคารที่เติบโตขึ ้น ประกอบด้ วย Corporate Rating Model ซึ่งพัฒนาและใช้ สําหรับลูกค้ า
บรรษัทธุรกิจหรื อลูกค้ าขนาดใหญ่ เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยง SMEs Rating Model สําหรับลูกค้ าขนาดกลางและขนาด
ย่อ ม เครื่ อ งมื อ จัด ระดับ ความเสี่ย ง Life Insurance Model และ General Insurance Model สําหรั บ ลูก ค้ า กลุ่ม Life &
Non-Life เครื่ องมือจัดระดับความเสี่ยงสินเชื่อกลุ่มพิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้ แก่ Project Finance
(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สําหรับลูกค้ าขนาดเล็ก ธนาคารได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือใหม่ที่ชว่ ยใน
การอนุมตั ิสินเชื่อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้ คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกค้ าราย
ย่อยทังสิ
้ นเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกันตลอดจนสินเชื่อเช่าซื ้อ ซึ่งในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system)
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เพื่ อ ใช้ ในการจั ด ระดั บ ความเสี่ ย ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบจํ า ลอง (model monitoring) ให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ทัง้ นี ้ ธนาคารยังได้ ทําการกําหนดระดับคุณ ภาพของสินเชื่อใหม่ของลูกค้ ารายย่อย (Acquisition Quality
Trigger: AQT) เพื่อทําการเฝ้ าติดตามคุณภาพของสินเชื่อรายย่อยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ความเสี่ยงจากสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสี่ยงที่สําคัญที่กระทบต่อความสามารถใน
การทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ ความสําคัญกับการติดตามและจัดการ
NPL อย่างใกล้ ชิดและระมัดระวัง และมีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ ธนาคารมีการติดตาม
ดูแลและบริ หารจัดการลูกค้ าที่มีปัญหาในเชิงรุ กเพื่อเป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพลง สําหรับการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านเครดิตระดับพอร์ ตโฟลิโอนัน้ ธนาคารตระหนักถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ โดยมีการกําหนด
เพดานความเสีย่ ง (Risk Limits) ในระดับที่เหมาะสม เช่น เพดานความเสีย่ งของแต่ละประเทศ เพดานความเสี่ยงในการให้
เงินกู้ยืมต่อกลุม่ ลูกค้ า เพดานความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจที่มี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื่อช่วยในการ
กําหนดเพดานความเสี่ยงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ ตลอดจนเพื่อช่วยให้ มีแนวทางที่ชดั เจนในการปล่อยสินเชื่อ
กล่าวคือ “Red - ไม่ควรขยายสินเชื่อ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ” และ “Green – ขยายสินเชื่อ” นอกจากนี ้
ธนาคารได้ มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินผลกระทบที่ธนาคารจะได้ รับหากเกิดเหตุการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ
และการเงินตกตํ่า ในกรณีที่เป็ นไปได้ และกรณีรุนแรง
ทุกๆ ปี ธนาคารจะกํ าหนดและทบทวน Risk Appetite หรื อระดับความเสี่ยงของพอร์ ตโฟลิโอที่ยอมรับได้ ภายใต้ สภาพ
เศรษฐกิ จที่มีการคาดการณ์ ว่าจะเป็ นในปี นัน้ ๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้ การขยายธุรกิ จดําเนินไปภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่
ธนาคารสามารถบริ หารจัดการได้ โดยได้ มี การติ ดตามควบคุม เป็ นประจํ าทุกเดื อนและรายงานต่อ RMC, BRCC และ
คณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสีย่ งด้ านตลาดหมายถึงความเปลี่ยนแปลงหรื อความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรื อเงินลงทุนเพื่อค้ า ดังนัน้ ความ
เสี่ยงด้ านตลาดเกิดขึ ้นเมื่อธนาคารมีการทําธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของปั จจัยด้ านตลาด อันได้ แก่ อัตรา
ดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อรายได้ และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารใช้ นโยบายบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาดเพื่อให้
มั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีป ฏิบัติเป็ นไปตามกฎระเบี ยบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีห น่วยงานที่
ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้ านตลาด ที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง อีกทังธนาคารยั
้
งมีการประเมินและ
กําหนดเงินทุนสํารองเพื่อรองรับความเสีย่ งด้ านตลาด ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ธี นาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
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ความเสี่ยงด้ านตลาดประกอบด้ วย
1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงอัตราดอกเบี ้ยของธุรกรรมในบัญ ชีเพื่อการค้ าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(RMC) ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพือ่
การค้ าทุกวันเพื่อติดตามกําไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเสี่ยงทําหน้ าที่จัดทํา
รายงานสถานะความเสี่ยงรายวัน มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR)
Limit และ Stop Loss Limit เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ
เงินทุนของธนาคาร
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริ หารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเสี่ยงตามที่นโยบายของ
ธนาคารกําหนดนัน้ ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้ สินเชื่อ หรื อใช้ ตราสารอนุพนั ธ์
ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ กําหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสม แยกตาม
ประเภทผลิตภัณ ฑ์ และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR)
Limit, และ Stop Loss Limit และได้ ทําการประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจําทุกวัน
ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมํ่าเสมอ
3. ความเสี่ยงด้ านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้ านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อของ
ธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญที่ได้ รับมาจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา และในบางกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่พิจารณา
แล้ วว่าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพและมีการบริ หารจัดการที่ดี สําหรับตราสารอนุพนั ธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าโภคภัณฑ์
(Commodity Derivatives) ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสี่ยงด้ านตลาดทังหมด
้
จึงไม่มีความเสี่ยงด้ านตลาดในบัญชี
เพื่อค้ าของตราสารทุนหรื อสินค้ าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
4. ความเสี่ยงด้ านตลาดจากตัวแปรอ้ างอิงอื่น
ธนาคารมีการการทําธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพนั ธ์แฝง เพื่อเป็ นทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ลูกค้ า โดยหากเป็ นตัวแปรอ้ างอิง
อื่นๆที่ไม่ใช่อตั ราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลีย่ น ธนาคารบริ หารโดยการปิ ดความเสีย่ งด้ านตลาดทังหมด
้
จึงไม่มีความเสีย่ ง
ด้ านตลาดในบัญชีเพื่อค้ าสําหรับตัวแปรอ้ างอิงอื่นๆ
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ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสีย่ งที่ธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ ระยะเวลาที่กําหนด
ได้ เป็ นผลสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรื อจัดหาเงินทุนได้ ไม่ทนั เวลา ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบถึงการดําเนินงานประจําวัน และมีคา่ ความสูญเสียที่ไม่สามารถยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพื่อให้ แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และอนาคต ด้ วยเหตุนี ้ การบริ หารความเสีย่ งด้ านสภาพ
คล่องคือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีการกระจายพอร์ ตการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงมีเงินทุน
ต่างๆ ภายใต้ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนื่องจากทิศทางของธนาคารที่ต้องการมีเครื อข่ายที่กว้ างขึ ้นและการมุ่งเน้ นตลาด
ขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากที่มีหลากหลายประเภท ประกอบด้ วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน
และเงินฝากระยะยาว เพื่อให้ มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพ ธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทังปี
้
เพื่อให้ การดําเนินงานของธนาคารมีความมัน่ คง สอดคล้ องกันทังในเชิ
้ งกลยุทธ์ โครงสร้ าง และวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร
ปั จจัยความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่สําคัญ ของธนาคาร ได้ แก่ โครงสร้ างของแหล่งเงินทุนและการใช้ ไปของเงินทุนของ
ธนาคาร การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มฐานเงินฝากที่มีต้นทุนตํ่าในสภาวะที่อตั ราดอกเบี ้ยอยู่ในระดับตํ่า และ
เพื่อรองรับหลักเกณฑ์การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้ น การขยายเงิ น ฝากกระแสรายวัน และเงิ น ฝากสะสมทรั พ ย์ ที่ ลูก ค้ า ใช้ เป็ นบัญ ชี ห ลัก
(Transactional Account) และหลัก เกณฑ์ ก ารดํ า รงแหล่งที่ ม าของเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกับ การใช้ ไปของเงิ น (Net Stable
Funding Ratio: NSFR) ซึ่งเน้ นการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ สอดคล้ องกับการลงทุน การปล่อย
สินเชื่อ และการก่อภาระผูกพัน ในระยะ 1 ปี ข้ างหน้ า นอกจากนี ้ การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารกลางของประเทศสําคัญทัว่ โลก อาจทําให้ เกิดความผันผวนของการเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึ ้น
ส่งผลให้ ตลาดการเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้ นทุนในการจัดหาเงินทุน
การบริ หารและควบคุมความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ธนาคารได้ มอบหมายความรับผิดชอบให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
สินทรัพ ย์ และหนีส้ ิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะประชุมอย่างน้ อยเดือนละครั ง้ เพื่ อ
หารื อเกี่ ยวกับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงิ นทุนของธนาคาร โดยคณะกรรมการ ALCO เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการโดยรวมและการกํากับดูแลสภาพคล่อง และให้ ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะต่อนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ ALCO ยัง
รับผิดชอบในการอนุมตั ิเพดานความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่ยอมรับได้ มีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง
ด้ านสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALM) เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและทํางานใกล้ ชิดกับหน่วยงานบริ หารเงิน ในการเฝ้ า
ระวังเกี่ยวกับสภาวะตลาด ในขณะที่สายงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ งกับผู้ฝากเงินและแหล่งเงินทุนอื่นๆ หน่วยงานบริ หารเงินทําหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารเงินทุนโดยรวม ตามความจําเป็ น
หรื อเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริ หารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุม เพื่อตอบสนองความต้ องการในการดําเนินงาน
ประจําวัน โดยมีการวัดและประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมํ่าเสมอจากการครบกําหนดเวลาของสินทรัพย์ หนี ้สิน ภาระ
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ผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนั ธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สําหรับการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อ งสําหรั บบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จทางการเงินของธนาคาร เป็ นลักษณะการบริ ห ารแบบรวมศูน ย์
(Centralise) ดังนัน้ ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมตั ิวงเงินเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องแก่บริ ษัทเหล่านันตามวงเงิ
้
นที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่บริ หารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้ เพดานความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่
ยอมรับ ได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื่ อแจ้ งเตื อนผู้บ ริ ก ารถึ งสภาวะและแรงกดดัน ด้ านสภาพคล่อ งที่
เกิ ดขึน้ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้ สมมติฐานและเพดานความเสี่ยงจะมีการ
ทบทวนเป็ นประจําทุกปี หรื อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และ
การเปลี่ยนแปลงความต้ องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็ นประจําทุกวัน
เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ความเสีย่ งด้ านสภาพล่องทังภายใน
้
และกฎระเบียบตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
ธนาคารมีการจัดทําแผนฉุกเฉินด้ านสภาพคล่องเพื่อแจ้ งเตือนเพื่อให้ มีการจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตสภาพ
คล่องและอยู่ภายใต้ สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้ วยสององค์ประกอบสําคัญ คือ ระบบเตือนภัย
ล่ว งหน้ า (Early Warning System: EWS) และที ม ผู้บ ริ ห ารในภาวะวิ ก ฤตสภาพคล่อ ง (Funding Crisis Management
Team: FCMT) โดย EWS ได้ รับการออกแบบมาเพื่อแจ้ งเตือนผู้บริ หารของธนาคาร เมื่อใดก็ตามที่สภาพคล่องอาจจะมี
ความเสี่ยง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปั ญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้ องการเงินทุนและ
กลยุท ธ์ ในอนาคตหากเกิ ดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้ วยชุด ตัวชี ว้ ัด (ตรวจสอบกับ เกณฑ์ ที่กําหนดไว้
ล่วงหน้ า)ที่นา่ เชื่อถือสามารถส่งสัญญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมัน่ คงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤต
สภาพคล่องโดยรวมของธนาคารจะดําเนินการทุกครึ่ งปี ในการระบุและวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ ฝ่ายจัดการ
สามารถดําเนินการล่วงหน้ าได้ มีการจัดทําโมเดลสถานการณ์จําลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank
Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤต (Combined Crisis: CC)
สมมติฐานที่ใช้ ได้ แก่ อัตราการไหลออกของเงินฝาก อัตราเบิกใช้ เงินกู้ และส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึง่ จัดทํา
เป็ นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที่ผ่านมา
ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าธนาคาร มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะตอบสนองความต้ องการสภาพคล่องภายใต้ เงื่อนไขการทดสอบในภาวะ
วิกฤตต่างๆ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ ในบัญชีเพื่อการธนาคาร
ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึงความเสีย่ ง
ที่เกิดจากการที่สนิ ทรัพย์ หนี ้สิน และรายการนอกงบดุลที่อยูใ่ นบัญชีเพื่อการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับดอกเบี ้ยหรื อ
การครบกําหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรื อเมื่ออัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงของสินทรัพย์และหนี ้สินมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่สอดคล้ อง
กัน ซึง่ มีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิและ/หรื อมูลค่าของผู้ถือหุ้น
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ปั จจัยหลักสําหรับความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้ อ และการดําเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางและระดับของ
อัต ราดอกเบีย้ โดยตรง หรื อ ส่งผลต่อ การเคลื่อนย้ ายเงิ นทุน ระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้ อ มมายังอัต ราดอกเบี ย้
นอกจากนัน้ การแข่งขันเพื่อเพิ่มหรื อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้ านเงินฝากและสินเชื่อ มีผลให้ ส่วน
ต่างดอกเบี ้ยแคบลงด้ วย
ธนาคารบริ ห ารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี ย้ ผ่านนโยบายที่ มีการกํ าหนดขึน้ โดยคณะกรรมการ ALCO ทัง้ นี ้
IRRBB ที่ดําเนินการโดยธนาคารจะเป็ นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการ ALCO โดยรายงานต่อคณะกรรมการ BRCC และด้ วยการสนับสนุนจากหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ าน
สินทรัพย์และหนี ้สิน (ALM) ภายใต้ งานบริ หารความเสี่ยง และหน่วยงานบริ หารเงินกองทุนและงบดุลภายใต้ งานการเงิน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดุล การบริ หารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความ
เสี่ยง เพื่อที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีบริ หารเงิ นรับผิดชอบในการบริ หาร
จัดการ IRRBB รายวัน และปิ ดฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร (gapping) รวมทังดํ
้ าเนินการตามของกลยุทธ์ การป้องกัน
ความเสีย่ ง
IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึง่ เป็ นมาตรการวัดผลกระทบระยะยาว
ของการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบี ้ยที่ครอบคลุมสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดของธนาคาร
้
โดยกําหนดและ
ประเมินความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเป็ นค่าใช้ จ่ายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ถือหุ้น (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ และ
เงินทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต) เนื่องจากมูลค่าพอร์ ตสินทรัพย์และหนี ้สินจะเพิ่มขึ ้นและลดลงตามการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี ้ย มาตรการนี ้จะช่วยให้ ธนาคารสามารถประเมินของความเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้ นสถานะ
ของบัญชีเพื่อการธนาคารในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ EVE จะคํานวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
เคลือ่ นไหวของอัตราดอกเบี ้ยของสินทรัพย์และหนี ้สินในช่วงเวลาต่างๆ กัน
การกําหนดเพดานความเสีย่ ง (MATs) เป็ นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจากผลกระทบต่อ
รายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิ (NII) ผลกระทบ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการ ALCO, RMC, BRCC
และคณะกรรมการธนาคาร เป็ นประจําทุกเดือน
ธนาคารบริ หารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ย โดยการปรับโครงสร้ างสินทรัพย์และหนี ้สิน เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มอัตรา
ดอกเบี ้ยที่คาดการณ์ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง NII กับ EVE สําหรับผลของการทดสอบในภาวะวิกฤต จะใช้ ในการ
กําหนดกลยุทธ์ งบดุลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจที่ระดับความ
เสีย่ งที่ยอมรับได้
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ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ หมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทังทางตรงและทางอ้
้
อมอันเนื่องมาจากกระบวนการ
ควบคุมที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้ องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรื อเหตุการณ์ภายนอก ซึง่ ยัง
ประกอบด้ วยปั จจัยความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรื อการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปั จจัยเหล่านี ้
สามารถส่งผลกระทบในด้ านลบต่อผลประกอบการด้ านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
เพื่อให้ การบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้ จดั ให้ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
ธนาคารมีการบริ ห ารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมี ประสิทธิ ภาพเที ยบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่ งใส และ
สอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (RMC) มีอํานาจหน้ าที่กําหนดและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรื อคณะกรรมการ BRCC ตามอํานาจที่ได้ รับมอบหมาย เพื่ออนุมตั นิ โยบายและแนวทางปฏิบตั ิงาน
ในการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการที่เป็ นไปตามหลักปฏิบัติสากล นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
บริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Committee: ORC) เพื่อหารื อ พิจารณากลัน่ กรอง ประเมิน และให้
คําแนะนําในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทจุ ริ ตที่อาจเกิดขึ ้น โดยมี
ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดความเสีย่ ง ได้ แก่ ด้ านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการความ
เสี่ย งด้ า นปฏิ บัติ ก ารร่ วมกัน กับ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในด้ า นธุรกิ จ ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ การบริ ก าร และระบบสนับ สนุน การ
ปฏิบตั ิงาน โดยได้ รับความร่วมมือจากผู้บริ หารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
้ รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลทังภายในและภายนอก
้
กฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนนโยบาย
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าหน่วยงานต่างๆได้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และการ
บริ หารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตังผู
้ ้ ประสานงานด้ านกํากับการปฏิบตั ิงานและบริ หารความเสี่ยง
ด้ านปฏิบตั ิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพื่อ
ติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
้
หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการจะทําหน้ าที่พฒ
ั นาเครื่ องมือ ระบบ และกระบวนการให้ สามารถ ระบุ ประเมิน
ควบคุม รายงานและติดตามความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับนโยบายความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการของธนาคารและ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ทัง้ นี ้ หน่ว ยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยในเครื อ ของธนาคาร จะต้ อ งมีก ารบริ ห ารจัด การความเสี่ยงด้ า น
ปฏิบตั ิการโดยใช้ เครื่ องมือหรื อกระบวนการต่อไปนี ้
1. การประเมินความเสี่ยงด้ วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment)
ทุกหน่วยงานจะต้ องประเมินความเสีย่ งและควบคุมความเสีย่ งด้ วยตนเองและรายงานผลต่องานบริ หารความเสี่ยง รายงาน
เหล่านี ้จะใช้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นโดยรวมและใช้ เป็ นข้ อมูลในการกําหนดแผนดําเนินการแก้ ไขและ
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ติดตาม นอกจากนีธ้ นาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพื่อพิจารณาว่าโครงสร้ างและกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานเหล่านันมี
้ ความเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานรวมทังแก้
้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้
ทันเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้ าที่สําหรับผู้ปฏิบตั ิงานทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการ
กําหนดขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมตั ิที่ชดั เจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ รวมทังมี
้ การ
ดูแลเรื่ องความปลอดภัยของข้ อมูล ซึ่งทําให้ มีความมัน่ ใจได้ วา่ ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้ อง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
2. การรายงานข้ อมูลความเสียหายด้ านปฏิบัตกิ าร ( Loss Event Data Reports)
ธนาคารกําหนดให้ ทุกหน่วยงานมีหน้ าที่รายงานข้ อมูลความเสียหายผ่านช่องทางที่ธนาคารกําหนด รายงานข้ อมูลความ
เสียหายนี ้จะช่วยให้ หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการของตน และป้องกันมิ
ให้ เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนี ้ขึ ้นอีกในอนาคต ข้ อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการ
รวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRI)
ธนาคารได้ นํา KRI มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการให้ เหมาะสมกับองค์กร ทังนี
้ ้ สัญญาณ
เตือนล่วงหน้ าที่หน่วยงานได้ รับซึ่งเป็ นผลจากการจัดทํา KRI จะทําให้ ฝ่ายบริ หารของหน่วยงานสามารถบริ หารจัดการและ
ติดตามผลการบริ หารจัดการความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันและหลีกเลีย่ งความสูญเสียหรื อความ
เสียหายของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้ อบกพร่องในการควบคุมถือเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของธนาคาร ซึง่ การออกแบบวิธีการควบคุมที่
ไม่ดีเพียงพอ หรื อไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุที่อาจทําให้ ความเสี่ยงที่คงอยู่เกินความเสีย่ งที่กําหนดของธนาคาร
สําหรับบริ หารจัดการข้ อบกพร่ องเหล่านี ้ ธนาคารได้ พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานบริ หารจัดการประเด็นข้ อบกพร่ องในการ
ควบคุมขึน้ เพื่ อเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยจุดประสงค์ ของแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่ อให้
ธนาคารมัน่ ใจว่าประเด็นข้ อบกพร่ องต่างๆ ได้ ถูกระบุและจําแนกออกมา รวมถึงมีการกํากับดูแลให้ ประเด็นปั ญหามีการ
แก้ ไขหรื อมีการรายงานอย่างเหมาะสมต่อผู้บริ หารของธนาคารเพื่อทราบต่อไป
5. กระบวนการอนุมัตกิ ารออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้ กําหนดกระบวนการ
พิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ มงวดโดยให้ ระบุและประเมินความเสีย่ งที่ครอบคลุมความเสีย่ งด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านตลาด ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น รวมถึงกําหนดให้ มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้ านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภัณฑ์
ออกสูต่ ลาด รวมถึงจัดให้ มีการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี
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6. กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้ า จึงกําหนดให้ มีหน่วยงานและ
วิธีปฏิบัติในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากลูกค้ า โดยจัดตังหน่
้ วยงานกลางอิสระในการบริ หารจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนของลูกค้ า
ได้ แ ก่ หน่ว ยงานบริ ห ารงานประสบการณ์ ลูก ค้ า หรื อ Customer Experience Management (CX) โดยทํ า งานร่ ว มกับ
ศูนย์ บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ (CIMB THAI Care Center) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ ยวข้ องกับการรับเรื่ องร้ องเรี ยนของ
ลูก ค้ าได้ โดยหน่วยงานบริ หารงานประสบการณ์ ลูกค้ าเป็ นผู้บ ริ ห ารจัด การเรื่ องร้ องเรี ย นของลูกค้ าผ่านนโยบายและ
กระบวนการที่จัดตัง้ ขึน้ ตามหลักเกณฑ์ ของกลุ่มซีไอเอ็มบี และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มั่นใจว่าเรื่ อง
ร้ องเรี ยนต่างๆ ได้ รับ การดําเนิน การแก้ ไขจากหน่วยงานผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่ องอย่างมี ประสิท ธิ ผล เป็ นธรรม และทัน
เหตุการณ์
นอกจากนี ้ หน่วยงานบริ หารงานประสบการณ์ ลกู ค้ ายังนําเสนอข้ อมูลความรู้ เกี่ยวกับลูกค้ าจากผลสํารวจตลอดจนความ
คิดเห็นและคําแนะนําของลูกค้ าที่รวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพื่อใช้ ในการพัฒนาปรับปรุ งประสบการณ์ ลกู ค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้ าน อันจะนําไปสูก่ ารสร้ างความผูกพันของลูกค้ ากับธนาคาร โดยการจัดเตรี ยมข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ลูก ค้ า และโครงการต่ า งๆ ที่ จ ะนํ า ไปสู่ก ารปรั บ ปรุ ง ประสบการณ์ ลูก ค้ า เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารจัด การ
ประสบการณ์ของลูกค้ า (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7. แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่ างต่ อเนื่อง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกําหนดให้ มีการพัฒนาและบริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึง
บริ ษัทในเครื อต้ องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์
ตลอดจนให้ มีการทดสอบแผนโดยอ้ างอิงขันตอนที
้
่ระบุไว้ ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ แน่ใจ
ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ วิกฤตใดๆกระทัง่ ส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจที่สําคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ธุรกิจที่สําคัญนัน้
กลับคืนมาและให้ บริ การอย่างต่อเนื่องได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนภายในเวลาที่ได้ กําหนดไว้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาชื่อเสียงและ
ความมัน่ ใจของลูกค้ าของธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
8. การตรวจสอบภายในและการกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานเป็ นหน่วยงานอิสระที่ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และ Board Risk and Compliance Committee ในการทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบและกํ า กับ การปฏิ บัติ ง าน โดยหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าที่ตรวจสอบการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลตามหลักการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี
ส่วนหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานซึง่ รายงานตรงต่อ Board Risk and Compliance Committee ทําหน้ าที่ติดตามควบคุม
การดําเนินงานของธนาคารให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในต่ างประเทศ
ในปี 2562 ธนาคารยังคงมีการถือหุ้นในบริ ษัทในต่างประเทศที่มีจํานวนเงินที่ไม่มีนยั สําคัญ และธนาคารไม่มีนโยบายที่จะ
ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด
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4.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ

(1)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ กิจการมีที่ดินจํานวน 2,002 ล้ านบาท อาคารจํานวน 2,928 ล้ านบาท อุปกรณ์ จํานวน
2,592 ล้ านบาท สินทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 6 ล้ านบาท และผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน -3 ล้ านบาทหักค่า
เสือ่ มราคาสะสมจํานวน 4,096 ล้ านบาท กลุม่ ธนาคารมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิตามบัญชีจํานวน 3,429 ล้ านบาท
ที่ ดิ น อาคารและห้ อ งชุด ดังกล่า วใช้ เป็ นที่ ทํ าการของสํานักงานใหญ่ ศูน ย์ ธุรกิ จ สาขา และสาขาย่อยของธนาคาร
ตลอดจนที่ทําการของบริ ษัทย่อย
(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม่ กิจการได้ ทําสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามีอายุตงแต่
ั้ 6
เดือนขึ ้นไป ทังนี
้ ้กลุม่ ธนาคารจะต้ องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
จ่ ายภายใน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

ไม่เกิน 3 ปี
3 - 5 ปี
5 - 10 ปี
รวม

275
3
2
280

261
25
3
289

166
2
2
170

197
4
3
204

(3) ภาระผูกพันอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุม่ กิจการมีภาระผูกพัน เนื่องจากกลุม่ ธนาคารได้ เข้ าทําสัญญาติดตัง้
และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กบั บริ ษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางกลุม่ ธนาคารจะต้ องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว
โดยสามารถสรุปตามสกุลเงินได้ ดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
สกุลเงิน
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาท
ริงกิตมาเลเซีย
ดอลลาร์ สหรัฐ
รวม

112
9
3
124
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4.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและนโยบายการบริหารงาน

บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัทที่ธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากการดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัทนัน้ โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทนัน้
บริ ษัทร่ วม หมายถึง บริ ษัทที่ธนาคารมีอํานาจในการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน โดยธนาคารลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของ
บริ ษัทนัน้
บริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน หมายถึง บริ ษัทที่ประกอบธุรกิ จทางการเงินและ/หรื อธุรกิ จสนับสนุนตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิ จการ โดยได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
้ ่มธุรกิจทาง
การเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารยึดหลักนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารจะไม่ลงทุนในบริ ษัทใดเกินร้ อยละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ ยกเว้ นได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การลงทุนในบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการและได้ รับอนุญาต
จัดตังกลุ
้ ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจสนับสนุน โดยจะเป็ นบริ ษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการให้ บริ การกับธนาคารและบริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ รับอนุญาตจัดตังกลุ
้ ม่ ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้ วยบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1.1 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้ แก่
(1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(2) บริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
(3) บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
1.2 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้ แก่
(1) บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
2. การลงทุนในบริ ษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทุนในบริ ษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินเกินร้ อย
ละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนันได้
้ เฉพาะในบริ ษัทดังต่อไปนี ้
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2.1 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณี ที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ถือหุ้นอยูก่ ่อนแล้ ว
2.2 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม เช่น บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ บริ ษัทเนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ บริ ษัท S.W.I.F.T และบริ ษัทไทยเรทติ ้งแอนอิน
ฟอร์ เมชัน่ เซอร์ วิส เป็ นต้ น
2.3 บริ ษัทที่ได้ มาจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ การชําระหนี ้ การบังคับชําระหนี ้ หรื อการประกันการให้
สินเชื่อ ที่ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.4 บริ ษัทซึง่ เดิมได้ รับอนุญาตจาก ธปท.ไว้ แล้ วและอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
2.5 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินหรื อธุรกิจสนับสนุนที่ธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ หรื อบริ ษัท
ที่ประกอบธุรกิจอื่น ทังนี
้ ้เฉพาะในกรณีที่เป็ นการลงทุนผ่านบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็ น
การเฉพาะ (regulated entity) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแล
ดังกล่าวอนุญาตให้ สามารถลงทุนได้
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอืน่ ใดที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อสินทรัพย์
ของธนาคาร ด้ วยเหตุคา่ เรี ยกร้ องมีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิของธนาคาร
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6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น

6.1

ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์บริ การลูกค้ า Care
Center
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:

งานเลขานุการบริ ษัท

:

เว็บไซต์

:

:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)
ธนาคารพาณิชย์
อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
0-2638-8000 และ 0-2626-7000
0-2633-9026
โทรศัพท์ 0-2626-7777
อีเมล์ cimbthai.carecenter@cimbthai.com
โทรศัพท์ 0-2626-7820
อีเมล์ ir@cimbthai.com
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
อีเมล์ cs@cimbthai.com
http://www.cimbthai.com

บุคคล/แหล่ งอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
SET Contact Center
เว็บไซต์
อีเมล์
ผู้สอบบัญชี
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โดย

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
0-2009-9999
http://www.set.or.th/tsd
SETContactCenter@set.or.th
บริ ษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 0-2344-1000, 0-2286-9999
: 0-2286-5050
: - นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
- นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
- นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทัง้ หมดที่ออกจําหน่ าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
จํานวนหุ้น
ชนิดของ
จํานวนหุ้น
บริษัท / สถานที่ตัง้
ประเภทธุรกิจ
ทัง้ หมดที่
หุ้น
ที่ถอื
ออกจําหน่ าย
1. บริ ษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
ลีสซิ่ง
หุ้นสามัญ 550,000,000 549,999,994
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน้ 25, 32 ถ. สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2684-6500
2. บริ ษัท ซีที คอลล์ จํากัด
ติดตามทวงหนี ้ หุ้นสามัญ
385,000
384,993
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 21 ถ.
และเรี ยกเก็บ
พญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หนี ้
10400 โทรศัพท์ 0-2626-7070
3. บริ ษัท เวิลด์ลสี จํากัด
ลีสซิ่ง
หุ้นสามัญ 60,000,000 59,999,998
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน้ 34 ถ. สาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2675-6300
4. บริ ษัท ศรี เทพไทยพลาสเคม จํากัด (ล้ มละลาย)
ผลิตภัณฑ์
หุ้นสามัญ
83,332
31,410
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
พลาสติก
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2398-0027
5.

6.

7.

8.

9.

บริ ษัท เอ็มโฮมเอสพีว3ี จํากัด (ชําระบัญชี)
1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์ ววิ เอ็กเซ็กคิวทีฟเพลส
ชัน้ 1 ถ. เจริ ญนคร แขวงบางลําพู เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ
บริ ษัท ตวันนาโฮเต็ล จํากัด
80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2236-0361
บริ ษัท ซันวาอินเตอร์ ฟ้ ดู จํากัด
2219-2223 ถ. เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
บริ ษัท สามชัย จํากัด (มหาชน)
522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
บริ ษัท พี.ซี. พัฒนาทรัพย์ จํากัด (เลิกกิจการ)
1600 ถ. เพชรบุรีตดั ใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

ร้ อยละ
99.99

99.99

99.99

37.69

บริ ษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามัญ

10,000

1,282 12.82

โรงแรม

หุ้นสามัญ

33,909

3,390 10.00

ผลิตอาหารกึง่
สําเร็ จรูป

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,000,000 10.00

จําหน่าย
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า

หุ้นสามัญ

40,000,000

4,000,000 10.00

การพาณิชย์

หุ้นสามัญ

10,000

9,993 99.93
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บริษัท / สถานที่ตัง้
10. บริ ษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเม้ นท์ เซอร์ วิส
เซส จํากัด (ล้ มละลาย)
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2689-2626
11. บริ ษัท โกลเบิลลิสซิ่ง จํากัด (พิทกั ษ์ ทรัพย์)
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 ถ. เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2652-0730
12. บริ ษัท ที.พี.เอฟ. ลิสซิ่ง จํากัด (ล้ มละลาย)
82 อาคารแสงทองธานี ชัน25
้ ถ. สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
13. บริ ษัท ยูทีเอ็มแอดไวเซอรรี แอนด์แคปปิ ตอลแมเน็จ
เม็นท์ จํากัด (บริษัทร้ าง)
44 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
14. บริ ษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (บริ ษัทร้ าง)
149 อาคารโมเดอร์ นโฮมทาวเวอร์ ถ. นนทรี แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
15. บริ ษัท ไทย–อัลตราออโตพาร์ ท จํากัด (ล้ มละลาย)
59 หมู่ 4 ถ .ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้ านค่าย
จ. ระยอง
16. บริ ษัท แอ็ดวานซ์ แมนูแฟคเจอริ่ ง ลิสซิ่ง จํากัด
(ล้ มละลาย)
246 อาคารไทม์สแควร์ ชัน้ 11 ถ .สุขมุ วิท 12-14 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
17. บริ ษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จํากัด
(ล้ มละลาย)
133/2 สุขมุ วิท 21 ถ. สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
18. บริ ษัท โมเดอร์ น แอพไพรซัล จํากัด (บริ ษัทร้ าง)
3726/162-163 ชัน้ 3 ถ. พระรามที่ 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนหุ้น
ทัง้ หมดที่
ออกจําหน่ าย
หุ้นสามัญ
2,000

ชนิดของ
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ให้ เช่า
สํานักงาน
อุปกรณ์และ
เฟอร์ นิเจอร์
ลีสซิ่ง

จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
ที่ถอื
340 17.00

หุ้นสามัญ

2,000,000

200,000 10.00

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

6,000,000

600,000 10.00

ที่ปรึกษา

หุ้นสามัญ

100,000

10,000 10.00

อสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญ

500,000

499,999 99.99

จําหน่าย
อะไหล่รถ

หุ้นสามัญ

6,500,000

650,000 10.00

ลีสซิ่ง

หุ้นสามัญ

20,000,000

2,000,000 10.00

การเงิน

หุ้นสามัญ

240,000

40,000 16.67

ผู้ประเมินราคา หุ้นสามัญ
อสังหาริ มทรัพย์

20,000

2,000 10.00
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6.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ข้ อมูลสําคัญอื่น

6.2.1 แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2563
ปรับลดการคาดการณ์ เศรษฐกิจ
การวางแผนหรื อจะสู้การเปลี่ยนแปลง เดือนมกราคมปี นี ้เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้ อนสํานวนนี ้ได้ เป็ นอย่างดี เดิม
สํานักวิจยั ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มองภาพเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ร้อยละ 2.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุน 3 ด้ าน จากการ
ย้ ายฐานการลงทุน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการท่องเที่ยว แต่ในช่วงนี ้เกิดภาพที่กลับข้ างกันเมื่อสามปั จจัย
ข้ างต้ นกลายเป็ นความเสีย่ งเศรษฐกิจ ต่างชาติชะลอการลงทุน งบประมาณมีความล่าช้ า ซึง่ มีผลให้ การเบิกจ่ายลดลง การ
ลงทุนภาครัฐอาจติดลบ อีกทังเรื
้ ่ องการระบาดของไวรัสโคโรนาหรื อโควิด-19 ในประเทศจีนและมีผ้ ตู ิดเชื ้อหลายประเทศ
รวมทังประเทศไทยมี
้
ผลกระทบให้ จํานวนนักท่องเที่ยวมีโอกาสติดลบยาวในช่วงครึ่งปี แรก กล่าวโดยสรุปคือ ครึ่งปี แรกนี ้มี
ความเสี่ยงสูงที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวตํ่ากว่าร้ อยละ 2 จากปั จจัยลบข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าปั จจัยดังกล่าวมีผล
ชัว่ คราวคือราว 1-2 ไตรมาสและน่าจะฟื น้ ตัวโดยเร็ ว และจะทําให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ เหนือระดับร้ อยละ 3 ในช่วงครึ่ง
ปี หลัง โดยสํานักวิจัยได้ ปรับลดการคาดการณ์ เศรษฐกิจปี 2563 ลงจากร้ อยละ 2.7 เหลือร้ อยละ 1.7 อีกทังมองว่
้
า
เมื่อนโยบายการคลังไม่สามารถนํามาใช้ กระตุ้นได้ ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรื อ กนง. ได้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายลงร้ อยละ 0.25 สูร่ ะดับร้ อยละ 1.00 ต่อปี ในรอบการประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์และมีโอกาสปรับลดลงอีก ส่วนเงิน
บาทน่าจะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องได้ ยาวถึงระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ในช่วงไตรมาสที่สองนี ้ก่อนจะพลิก
กลับมาแข็งค่าปิ ดปลายปี ได้ ในระดับ 30.50 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ
เมื่อเศรษฐกิจไทยต้ องพักรักษาตัว
เศรษฐกิจไทยตอนนีเ้ ปรี ยบเสมือนคนติดไวรัสโคโรนา ซึ่งหลักๆมีอยู่ 3 อาการ คือ ไข้ สงู หายใจติดขัด และมีอาการไอ
อาการแรกคือมีอาการไข้ สูง จากรายได้ การท่ องเที่ยวที่น่าจะลดลงมากกว่ าหนึ่งแสนล้ านบาท จากการหดตัวของ
นักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่ งปี แรก หากเทียบช่วงที่ไวรัสซาร์ สหรื อไข้ หวัดหมู H1N1 ระบาดในจีน
จะพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวในไทยหดตัวสูงถึงร้ อยละ 20 แต่หากมองว่าเป็ นเหตุการณ์ ซํ ้ารอย รอบนี ้อาจมีผลกระทบ
รุ นแรงกว่ารอบก่อน เนื่องจากในอดีตสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในระดับตํ่า คือราวร้ อยละ 7 ของนักท่องเที่ยวทังหมด
้
ขณะที่ในปั จจุบนั สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนมีถึงมากกว่าร้ อยละ 30 ของนักท่องเที่ยวทังหมด
้
โดยเฉพาะในเดือนมกราคมและ
กุม ภาพัน ธ์ มี นักท่อ งเที่ ย วจี น เข้ ามาในประเทศไทยถึงเดื อนละมากกว่า 1 ล้ านคน ซึ่งหากนักท่อ งเที่ ย วจี น ชะลอการ
ท่องเที่ยวออกนอกประเทศ ซึง่ ประเทศไทยเป็ นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนลําดับต้ นๆ รายได้ การท่องเที่ยว
ไทยก็มีโอกาสหดตัว การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีโอกาสลดลงมาก และเมื่อแนวโน้ มเป็ นเช่นนี ้ เศรษฐกิจไทยมีโอกาส
ขยายตัวลดลงจากภาคธุรกิจโรงแรม ร้ านอาหาร ขนส่ง ค้ าปลีก อาหาร เครื่ องดื่ม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ทังหลาย
้
จากการที่เศรษฐกิจไทยพึง่ การท่องเที่ยวมากกว่าร้ อยละ 10 ของ GDP หากส่วนนี ้หายไป ก็จะเป็ นไข้ หนาวสัน่ ได้
อาการที่สองคือหายใจติดขัดจากงบประมาณที่ล่าช้ ากว่ าจะผ่ านรัฐสภา เดิมคาดว่างบประมาณน่าจะนํามากระตุ้น
เศรษฐกิจ สร้ างความเชื่อมัน่ เร่ งการเบิกจ่ายเพื่อประคองเศรษฐกิจได้ แต่ในวันนี ้การจะทําอะไรก็ติดขัดเหมือนคนที่หายใจ
ไม่เต็มปอดด้ วยงบประมาณปี ก่อนที่เหลือน้ อยและไม่สามารถนํามาเร่งลงทุนโครงการใหม่เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ เต็มที่
และอาการสุ ด ท้ ายคื อ อาการไอ อาจต่ างจากไวรั ส นี เ้ พราะเป็ นไอแห้ งๆ ด้ ว ยภาวะภัย แล้ งที่ กระทบรายได้
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ภาคเกษตร โดยเฉพาะปริ มาณนํ ้าในเขื่อนที่ลดลงมากในภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งน่าจะกระทบปริ มาณข้ าวและ
สินค้ าเกษตรที่สําคัญอื่น และต้ องระวังว่า ปริ มาณนํ ้าที่ลดลงจะไม่ลามไปกระทบภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกใน
กลุ่มที่ต้องใช้ นํ ้ามาก นอกจากนี ้ สิ่งที่สําคัญในเรื่ องภัยแล้ ง คือ เมื่อรายได้ ภาคเกษตรหดหาย กําลังซื ้อของครัวเรื อนที่มี
รายได้ น้อยลดลง เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวโดยเฉพาะในภาคชนบทและในต่างจังหวัดมากกว่าปี ก่อนๆ
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรหมดความหวัง สํานักวิจยั มองว่าอาการของโรคเหล่านี ้จะหายไปในช่วงครึ่งปี หลัง สิง่ เหล่านี ้สามารถ
ควบคุมและแก้ ไขได้ ไม่ใช่การเปลีย่ นโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาควบคุมได้ ในประเทศจีน
งบประมาณผ่านรัฐ สภา รั ฐบาลสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จและเร่ งการลงทุน ได้ เอกชนมี ค วามเชื่ อ มั่น
เศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสทะยานได้ ถึงระดับเกือบร้ อยละ 3 ในครึ่ งปี หลัง โดยเฉพาะจากภาคการส่งออกที่จะเป็ นปั จจัย
สนับ สนุ น เศรษฐกิ จ และผลัก ดัน การลงทุน ภาคเอกชนไปพร้ อมกัน เมื่ อ มี ค วามหวัง จากการเจรจาการค้ า ระหว่า ง
สหรัฐอเมริ กาและประเทศจีนในรอบแรก อย่างไรก็ดี การส่งออกในช่วงครึ่งปี แรกมีความเสี่ยงหดตัวจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจคู่ค้าสําคัญในอาเซียนเพราะต่างก็พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศจีนและการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเที่ยวจีนเป็ นส่วนมาก
จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อย่ างไร
นอกจากการลดดอกเบี ้ย การปล่อยเงินบาทให้ อ่อนเพื่อประคองเศรษฐกิจแล้ ว เรายังเหลือเครื่ องมืออื่นอีกหรื อไม่ในการ
กระตุ้นไม่ให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่ากว่าร้ อยละ 2 หรื อเสีย่ งตํ่าสุดในรอบ 21 ไตรมาสหรื อนับจากไตรมาสสี่ปี 2557 ทังนี
้ ้
สิง่ ที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนคือ การสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวว่ารัฐบาลไทยสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคได้ แม้ อาจต้ องสูญเสียรายได้ จากการท่องเที่ยวบ้ างในระยะสัน้ แต่ก็จะสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ และ
ทําให้ การท่องเที่ยวฟื น้ ตัวได้ เร็ ว นอกจากนี ้ การส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการด้ านการท่องเที่ยวหาตลาดใหม่ หรื อส่งเสริ มให้ คน
ไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ ้นก็นบั เป็ นอีกมาตรการที่จะช่วยให้ ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฟื น้ ได้ เร็ ว ขณะที่ภาค
เกษตรและปั ญหากําลังซื ้อในภาคชนบทที่ออ่ นแอนันเป็
้ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างระยะยาวที่ควรได้ รับการดูแลควบคูไ่ ปกับการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สํานักวิจยั เห็นว่าการจ้ างคนในพื ้นที่เพื่อสร้ างสาธารณูปโภคในท้ องถิ่น
เช่น ถนน ระบบชลประทาน ที่กกั เก็บนํ ้า หรื อแม้ แต่การสร้ างที่อยู่อาศัยเพื่อดูแลผู้สงู อายุก็อาจเป็ นการสร้ างงานในพื ้นที่
ด้ วยงบประมาณการลงทุนที่ช่วยกระจายรายได้ ด้วย สุดท้ ายในระยะสัน้ น่าจะต้ องพัฒ นาประสิทธิ ภาพการผลิตของ
ภาคเอกชน เตรี ยมรับมือการแข่งขันด้ านการส่งออกอีกรอบในช่วงครึ่ งหลังของปี เมื่อเศรษฐกิจโลกฟื น้ ตัว สงครามการค้ า
คลี่ค ลาย การส่งออกแม้ จ ะเป็ นความหวังแต่จํา เป็ นต้ อ งผลิต สิน ค้ าที่ มี คุณ ภาพด้ วย ซึ่งจะทํ าได้ ด้ วยการลงทุน ด้ า น
เครื่ องจักร วันนี ้จึงเป็ นโอกาสของนักลงทุนในการเร่ งการลงทุน ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนและต้ นทุนทางการเงินตํ่า และ
ด้ วยความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวได้ อย่างรวดเร็ วในครึ่งหลังของปี
ก้ าวไปข้ างหน้ าขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ป ระเทศไทยทํ าหน้ าที่ประธานอาเซียนในปี 2562 ประเทศไทยได้ ผลักดัน ความคืบหน้ าในประเด็ น
เศรษฐกิจ 3 ด้ าน รวม 13 ประเด็นที่ได้ มีการเจรจาไว้ แล้ วทังในระดั
้
บเจ้ าหน้ าที่อาวุโสอาเซียนและระดับรัฐมนตรี เศรษฐกิจ
อาเซียน ซึง่ ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ร่วมกันขับเคลื่อนจนบรรลุผลสําเร็ จ ภายใต้ แนวคิด “ร่วมมือ ร่ วมใจ ก้ าวไกล ยัง่ ยืน”
(Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่งบ่งบอกถึงทิ ศทางการขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืน กล่าวคื อ การ
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ผลักดันความร่ วมมือเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ ม แข็ง การร่ วมกันขับ เคลื่อนอาเซียนให้ ก้าวหน้ า การส่งเสริ มกลไกความ
เชื่อมโยงและการให้ ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน อันจะนํามาซึง่ ความกินดีอยูด่ ีและสันติสขุ ของประชาชนอาเซียน
สําหรับประเด็นด้ านเศรษฐกิจ 13 ประเด็น แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านแรก ก้ าวไปข้ างหน้ าสู่อนาคต (Future Orientation) คือ การเตรี ยมความพร้ อมรับมือการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่
4 (4IR) ประกอบด้ วย 5 ประเด็น ได้ แก่ 1) การจัดทําแผนงานตามกรอบบูรณาการด้ านดิจิทลั ของอาเซียนเพื่อรองรับการ
ก้ าวสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจิทลั 2) การจัดทําแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทกั ษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพ 3) การจัดทําแผนงานด้ าน
นวัต กรรมของอาเซี ย น 4) การประกาศปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงอุ ต สาหกรรมของอาเซี ย นไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 และ 5) การส่งเสริ มการใช้ ดิจิทลั สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน
ด้ านที่ สอง ส่ งเสริ ม ความเชื่ อ มโยง (Enhanced Connectivity) คื อ การส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยงภายในภู มิ ภ าค
ประกอบด้ วย 5 ประเด็น ได้ แก่ 6) การหาข้ อสรุ ปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional
Comprehensive Economic Partnership) หรื อ อาร์ เซ็ป ในปี 2562 7) การเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของ
อาเซียน (ASEAN Single Window) 8) การผลักดันการใช้ เงินสกุลท้ องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้ าและการลงทุนในภูมิภาค 9)
การพัฒนากลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนสําหรับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure Financing) และ 10)
การจัดทําแผนแม่บทด้ านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน (ASEAN Gastronomy Tourism)
ด้ านที่สาม ส่ งเสริ มความยั่งยืนทุกมิติ (Sustainability in All Dimensions) คือ การส่งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน
ทุกมิติ ประกอบด้ วย 3 ประเด็น คือ 11) การจัดทําแนวทางการส่งเสริ มความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยงั่ ยืน 12) การจัดทํา
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของตลาดทุนอาเซียน และ 13) การจัดตังศู
้ นย์เครื อข่ายวิจยั และพัฒนาเชื ้อเพลิงชีวภาพ
และพลังงานชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน
จากประเด็นด้ านเศรษฐกิจดังกล่าว ประเด็นหลักอยู่ที่การขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค หรื อ อาร์ เซ็ป จนเป็ นผลสําเร็ จ ทังนี
้ ้ อาร์ เซ็ปเป็ นกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิ กอาเซียน 10
ประเทศ กับคูเ่ จรจา 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยพัฒนาการมาจากความตก
ลงการค้ าเสรี ที่อาเซียนมีอยูแ่ ล้ ว 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ คือ อาเซียน-จีน, อาเซียน-ญี่ปน,
ุ่ อาเซียน-เกาหลี, อาเซียน-อินเดีย,
และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเข้ ากับเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอินเดีย
ยังมีประเด็นคงค้ างที่ต้องเจรจาร่ วมกันต่อ รวมถึงยังมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการตามกระบวนการภายในของแต่ละประเทศ
เพื่อให้ สามารถลงนามร่วมกันได้ ภายในปี 2563
กรอบข้ อตกลงอาร์ เซ็ปถือเป็ นเขตการค้ าเสรี หรื อเอฟทีเอที่มีขนาดใหญ่ ที่สดุ ในโลก โดยหากมีอินเดียรวมเข้ ามาก็ จะมี
ประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้ านคนหรื อเกือบครึ่งหนึง่ ของประชากรโลก มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
รวมกันถึง 27.2 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณร้ อยละ 32.3 ของจีดีพีโลก โดยมีมลู ค่าการค้ าสูงถึง 11.5 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อร้ อยละ 29.3 ของมูลค่าการค้ าโลก แต่ถ้าหากอินเดียยังไม่พร้ อมที่จะเข้ าร่ วมความตกลง ก็จะทําให้ 15
ประเทศสมาชิกมีประชากรรวมกัน 2,200 ล้ านคน หรื อประมาณร้ อยละ 30 ของประชากรโลก มีจีดีพีรวมกันอยู่ที่ 24.5
ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณร้ อยละ 28.9 ของจีดีพีโลก และมีมลู ค่าการค้ ารวม 10.7 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
ร้ อยละ 27.2 ของมูลค่าการค้ าโลก ซึง่ ก็ยงั นับว่าเป็ นเอฟทีเอที่มีขนาดใหญ่อยูด่ ี
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การมีข้อตกลงอาร์ เซ็ปนัน้ จะทําให้ การค้ าและการลงทุนในอาเซียนมีความคล่องตัวมากขึ ้น ช่วยลดความซํ ้าซ้ อนในเรื่ องกฏ
ระเบียบต่างๆ รวมถึงจะส่งผลให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนหันมาให้ ความสําคัญกับห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคมากขึ ้นอันจะ
นําไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้ าระหว่างประเทศและเป็ นแรงดึงดูดการลงทุนจากประเทศนอกกลุม่ มาสู่อาร์ เซ็ป ในส่วนของ
ประเทศไทย ข้ อตกลงอาร์ เซ็ปจะช่วยสร้ างโอกาสให้ กบั ผู้ประกอบการไทยทังในเรื
้ ่ องการขยายห่วงโซ่การผลิต ตลาดที่เปิ ด
กว้ างมากขึ ้น รวมถึงการเข้ าไปลงทุนในสาขาที่ผ้ ปู ระกอบการไทยมีศกั ยภาพ เช่น ด้ านสุขภาพ ก่อสร้ าง ค้ าปลีก เป็ นต้ น
อย่ า งไรก็ ต าม อาร์ เซ็ ป เป็ นตลาดใหญ่ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สูง หลายประเทศอาจขยายตลาดมายัง ไทยมากขึ น้ เช่ น กั น
ผู้ประกอบการไทยควรเร่ งปรับตัวพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้ าเพื่อรับมือกับการเจาะตลาดของประเทศคูภ่ าคีที่อาจเข้ า
มาพร้ อมเทคโนโลยีที่สงู ขึ ้นและราคาสินค้ าที่ตํ่าลง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคต อาเซียนยังต้ องเผชิญกับความท้ าทายอีกมาก อาทิ การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้ าระหว่างประเทศมหาอํานาจ การกีดกันทางการค้ าที่ทวีความรุนแรง รวมไปถึง
ภาวะตลาดการเงิน โลกที่ ยังมีความผันผวน อีกทัง้ ยังต้ องเผชิ ญ กับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทลั ที่
อาเซียนจําเป็ นต้ องปรับตัว ซึ่งถ้ าหากทําสําเร็ จและผ่านไปได้ ด้วยดี จะทําให้ อาเซียนเป็ นภูมิภาคที่มีความพร้ อมในการ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ และมีสว่ นผลักดันให้ อาเซียนมีบทบาทนําในเวทีเศรษฐกิจโลกได้
มองไปข้ างหน้ า
กลุม่ ซีไอเอ็มบี ที่มีเครื อข่ายรองรับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน เชื่อว่าภูมิภาคอาเซียนยังเป็ นภูมิภาคที่เปิ ดกว้ าง เป็ น
ภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัต และเป็ นภูมิภาคที่ยงั ต้ องการความร่วมมือจากประเทศภายนอกภูมิภาค จึงมีความ
พร้ อมในการสนับสนุนลูกค้ าทังในด้
้ านบรรษัทธุรกิจและธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมที่ต้องการขยายธุรกิจหรื อการลงทุนไป
ในภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยความแข็งแกร่ งและความเชี่ยวชาญของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ทังในด้
้ านความเชี่ยวชาญและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์
ขณะเดี ย วกัน ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลุ่ม ซี ไอเอ็ ม บี ก็ พ ร้ อมสนับ สนุ น และเพิ่ ม โอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยในการเข้ าไปลงทุนหรื อขยายการผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.
ลาว เมียนมาและเวียดนาม ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ
แรงงานที่มีจํานวนมาก เพื่อรักษาหรื อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางการค้ าจาก
ประเทศพัฒนาแล้ ว
กิจกรรมและการดําเนินงานด้ านภาพลักษณ์ ท่ สี าํ คัญในรอบปี
ธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย ยังคงดําเนินงานด้ านภาพลัก ษณ์ องค์ กรภายใต้ คํ ามั่นสัญ ญาของแบรนด์ (Brand Promise)
“FORWARD” ตามนโยบายของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ตลอดปี 2562 เพื่อสะท้ อนจุดยืนของธนาคารที่ให้ ความสําคัญกับความคิด
และความต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุม่ และพร้ อมสนับสนุนให้ ทกุ ความต้ องการของลูกค้ าไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ ถือเป็ น
พัน ธกิ จ หลัก ในการสร้ าง Brand Awareness ให้ เป็ นที่ ร้ ู จัก ในวงกว้ า งเพิ่ ม มากขึน้ โดยในปี นี ้ ธนาคารได้ ส ร้ างสรรค์
แคมเปญ ‘Hero In You’ ที่ ได้ แ นวคิ ด มาจากเรื่ องจริ งจากพนัก งานของธนาคาร โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อจุด ประกาย
ความคิด และเปลี่ยนมุมมองให้ เห็ นความสําคัญ ของตนเอง ภูมิใจและเชื่อมั่นในพลังที่มีอยู่ภายใน เพื่อที่จะก้ าวไปสู่
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เป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ จากแนวคิดดังกล่าวนี ้ ธนาคารได้ ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา ’Hero In You’ ที่มุ่งสื่อความหมายให้ กับ
พนักงาน ลูกค้ า และบุคคลทัว่ ไป ดัง key message ที่กล่าวไว้ ว่า “เรามักมองตนเองตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง จนไม่ค่อยเห็น
แสงสว่างในตนเอง แต่เชื่ อเถอะ...ทุกคนมีพลังที่ซ่อนอยู่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชื่อมั่นพลังที่มีอยู่ในตัวคุณ...ก้ าวไป
ข้ างหน้ า” โดยภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้ได้ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์ โดยเลือกละครที่คาดว่า
จะอยูใ่ นความสนใจของผู้ชม เพื่อให้ เข้ าถึงผู้ชมมากที่สดุ รวมถึงการเผยแพร่ ไปยังสื่อนอกบ้ าน (Out of Home Media) ซึ่ง
เริ่ มต้ นจากการใช้ พื ้นที่สอื่ ของธนาคารให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการเผยแพร่ภาพโฆษณา เช่น ป้ายบิลบอร์ ด และ สติกเกอร์
ตกแต่ง ณ ที่ทําการสาขาของธนาคาร เป็ นต้ น
จากจุดเริ่ มต้ นของแนวคิด ‘Hero In You’ ธนาคารยังสานต่อแนวคิดในการปลุกพลังความเชื่อมัน่ ในตนเอง สร้ างพลังและ
ความคิดเชิงบวกเพื่อก้ าวไปสู่ความสําเร็ จที่ตนเองตังไว้
้ โดยกิจกรรมที่เป็ นไฮไลต์ และเป็ นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ ของความ
เชื่อมัน่ พลังที่มีอยู่ในตนเอง คือ “CIMB THAI Triathlon for ASEAN Day” กิ จกรรมไตรกีฬาซึ่งจัดเป็ นปี ที่ 2 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2562 เพื่อร่ วมเฉลิมฉลองวันอาเซียน (ASEAN Day) และถือเป็ นครัง้ แรกที่การแข่งขันไตรกีฬาระดับประเทศเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูที่มีความสนใจในการแข่งขันไตรกีฬาแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ เข้ าร่ วมการแข่งขัน ซึ่งสอดรับกับแนวคิด
‘Hero In You’ ที่ม่งุ เน้ นให้ ทุกคนก้ าวข้ ามขีดจํ ากัดที่อยู่ในใจและเชื่อมัน่ พลังที่อยู่ในตนเอง กล้ าที่จะทําในสิ่งที่ท้าทาย
นับเป็ นการสร้ างประสบการณ์ ที่ดีให้ กบั ผู้สมัคร โดยในปี นี ้มีผ้ สู นใจจากหลากหลายประเทศเข้ าร่ วมแข่งขันกว่า 600 คน
รวมถึงกลุม่ ลูกค้ าบุคคลธนกิจ (CIMB Preferred) ที่ผา่ นการเข้ าร่วมฝึ กฝนโปรแกรม ‘Virtual Triathlon Training by CIMB
Preferred’ ร่วมแข่งขันในรายการนี ้ ซึ่งถือเป็ นกิจกรรมที่ถือเป็ นการสร้ างความรู้จกั และการสร้ างชื่อของธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย ให้ เป็ นที่จดจําในวงกว้ างมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงเน้ นการใช้ ช่องทางการสื่อสารของธนาคารทังในส่
้ วนของสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ในการ
ส่งเสริ มการตลาดเชิงรุ กเพื่อนําเสนอผลิตภัณ ฑ์ ทางการเงินที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ทังแคมเปญ
้
“คนมีเครดิต” สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้ าน รี ไฟแนนซ์ ที่เน้ นอัตราดอกเบี ้ยพิเศษที่ให้
ลูกค้ าสามารถเลือกได้ ตรงกับความต้ องการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ด้านการลงทุนที่มีความหลากหลายให้ ผลตอบแทนสูง
พร้ อมคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้ านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Social Media ของธนาคาร ทัง้ Facebook,
LINE, Instagram, Twitter และ YouTube ในการนําเสนอข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เรื่ องน่ารู้ ทางการเงิน กิจกรรมและโปรโมชั่น
ทางการตลาด หรื อแม้ แต่เรื่ องน่าสนใจ ความรู้ทวั่ ไปในชีวิตประจําวัน เพื่อสร้ าง Brand Engagement ระหว่าง ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย และ ลูกค้ า นอกจากนี ้ ธนาคารยังร่ วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวัด ได้ แก่
กรุ ง เทพฯ นครราชสีม า อุด รธานี เชี ย งใหม่ และสงขลา (อํ า เภอหาดใหญ่ ) ภายใต้ แ นวคิ ด “CIMB THAI Notes of
Financial Rhythm” ที่ม่งุ ขยายฐานลูกค้ าในแต่ละภูมิภาค ด้ วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
เปรี ยบเสมือนเครื่ องดนตรี แต่ละชนิดของวงออร์ เคสตรา ที่บรรเลงเพลงอันไพเราะและสร้ างความรื่ นรมย์ได้ ในทุกจังหวะ
ของการดําเนินธุรกิจ
ธนาคารยังคงให้ ความสําคัญกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดย
ปรับกลยุทธ์ ขยายฐานไปยังการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางออนไลน์มากขึ ้น เป็ นการตอบโจทย์ความต้ องการข่าวสารและ
พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ และความเป็ นมืออาชีพของ
ธนาคารต่อสาธารณชน ไม่วา่ จะเป็ นความก้ าวหน้ าทางธุรกิจ โอกาสการลงทุนในอาเซียน นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และ
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ช่องทางการให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคที่หลากหลายยิ่งขึ ้น รวมถึงข่าวสารด้ านผลงานวิจยั และวิเคราะห์เศรษฐกิจทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ โดยสํานักวิจยั ของธนาคาร ซึง่ ได้ รับความสนใจอย่างสูงจากสือ่ มวลชนในการนําเสนอข่าวตลอดมา
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแล้ วของธนาคารเป็ นดังนี ้

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

7.2

: 17,411,130,874.00 บาท (หนึง่ หมื่นเจ็ดพันสีร่ ้ อยสิบเอ็ดล้ านหนึง่ แสนสาม
หมื่นแปดร้ อยเจ็ดสิบสีบ่ าท) แบ่งออกเป็ น
- หุ้น สามัญ 34,822,261,748 หุ้น (สามหมื่ น สี่พัน แปดร้ อยยี่สิบ สองล้ า น
สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้ อยสี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท (ห้ าสิบสตางค์)
- หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี : 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่ น เจ็ ด พัน สี่ร้อยสิบ เอ็ ด ล้ านหนึ่งแสนสาม
หมื่ น แปดร้ อยเจ็ ด สิ บ สี่ บ าท) ประกอบด้ ว ยหุ้น สามัญ 34,822,261,748 หุ้ น
(สามหมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยยี่สบิ สองล้ านสองแสนหกหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้ อยสีส่ บิ แปด
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

ผู้ถอื หุ้น
(1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ก. กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ แก่

ลําดับ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

1

CIMB Bank Berhad

2

จํานวนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละ (%)

33,021,971,285

94.83

Bank Julius Baer & Co., Ltd., Singapore

760,756,147

2.18

3

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

144,908,008

0.42

4

นายพิสฐิ พฤกษ์ ไพบูลย์

43,026,382

0.12

5

กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index

40,258,608

0.12

6

นายประวิตร พันธ์สายเชื ้อ

13,997,591

0.04

7

นายสมชาติ นําศรี เจริ ญสุข

13,684,881

0.04

8

นายประชา ชัยสุวรรณ

13,181,733

0.04

ส่วนที่ 2 หน้ า 53

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

ลําดับ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

9

นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ

10

นายอนันต์ รุ่งวิทยาคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละ (%)

11,761,750

0.03

7,654,500

0.02

751,060,863
34,822,261,748

2.16
100.00

จํานวน 7,989 ราย

1,011,221,732

2.90

ผู้ถือหุ้นสัญชาติตา่ งด้ าว จํานวน 68 ราย

33,811,040,016

97.10

รวมจํานวน

34,822,261,748

100.00

ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวมจํานวนผู้ถอื หุ้น 8,057 ราย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

8,057 ราย

ข. กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอาํ นาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อย่างมีนยั สําคัญ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
อย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่ CIMB Bank Berhard ซึ่งได้ เข้ าถือหุ้นธนาคารทังหมดจํ
้
านวน 33,021,971,285 ล้ านหุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 94.83 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของธนาคาร
้

7.3

(2)

การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
- ไม่มี -

(3)

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

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน

การออกตราสารหนีข้ องธนาคาร (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562)

ประเภท
หลักทรัพย์

1. ตราสารด้ อย
สิทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุน
ประเภทที่ 2/1

อัตราดอกเบีย้

ร้ อยละ 5.35
ต่อปี

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
วันครบ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ น่ าเชื่อถือ
หลัก
เงื่อนไข
กําหนดไถ่
ถอน
ของหุ้น
ประกัน
ข้ อกําหนดสิทธิ
ถอน
ณ 31
กู้(Moody’s/
ธันวาคม 2562
Fitch
Ratings)
11
ไม่มี การไถ่ถอนก่อนกําหนด
5,016.20
อันดับ
กรกฎาคม
ในแต่ละชุดของตราสารด้ อย
ล้ านบาท
ความ
2569
สิทธิ ถ้ ามีการเรี ยกใช้ สทิ ธิใน (570 ล้ านริ งกิต น่าเชื่อถือ
การซื ้อ ผู้ออกตราสารด้ อย
มาเลเซีย)
ของหุ้นกู้
ส่วนที่ 2 หน้ า 54

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี

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

ประเภท
หลักทรัพย์

2. ตราสารด้ อย
สิทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุน
ประเภทที่ 2/1

อัตราดอกเบีย้

ร้ อยละ 5.20
ต่อปี

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

29 มีนาคม
2571

ไม่มี

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ น่ าเชื่อถือ
ถอน
ของหุ้น
ณ 31
กู้(Moody’s/
ธันวาคม 2562
Fitch
Ratings)
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้ เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้ นในวันใช้
สิทธิ โดยต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรี ยกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี ้ยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอื่นๆ โดย 1. แผนการไถ่
ถอนหรื อการทดแทนจะต้ อง
รวมตราสารทางการเงินอื่นๆ
ที่เทียบเท่าหรื อสูงกว่าตรา
สารด้ อยสิทธิที่จะถูกไถ่ถอน
ทังทั
้ นทีหรื อก่อนหน้ า และ
2. การออกตราสารทาง
การเงินอื่นๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
3,157.83
ในแต่ละชุดของตราสารด้ อย
ล้ านบาท
สิทธิ ถ้ ามีการเรี ยกใช้ สทิ ธิใน (390 ล้ านริ งกิต
การซื ้อ ผู้ออกตราสารด้ อย
มาเลเซีย)
ส่วนที่ 2 หน้ า 55

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี

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

ประเภท
หลักทรัพย์

3. ตราสารด้ อย
สิทธิเพื่อนับเป็ น
เงินกองทุน
ประเภทที่ 2/1

อัตราดอกเบีย้

ร้ อยละ 4.15
ต่อปี

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

6 กรกฎาคม
2572

ไม่มี

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ น่ าเชื่อถือ
ถอน
ของหุ้น
ณ 31
กู้(Moody’s/
ธันวาคม 2562
Fitch
Ratings)
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้ เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้ นในวันใช้
สิทธิ โดยต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรี ยกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี ้ยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอื่นๆ โดย 1. แผนการไถ่
ถอนหรื อการทดแทนจะต้ อง
รวมตราสารทางการเงินอื่นๆ
ที่เทียบเท่าหรื อสูงกว่าตรา
สารด้ อยสิทธิที่จะถูกไถ่ถอน
ทังทั
้ นทีหรื อก่อนหน้ า และ
2. การออกตราสารทาง
การเงินอื่นๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
4,088.26
ในแต่ละชุดของตราสารด้ อย
ล้ านบาท
สิทธิ ถ้ ามีการเรี ยกใช้ สทิ ธิใน (550 ล้ านริ งกิต
การซื ้อ ผู้ออกตราสารด้ อย
มาเลเซีย))
ส่วนที่ 2 หน้ า 56

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี

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

ประเภท
หลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย้

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เงื่อนไข
ข้ อกําหนดสิทธิ

สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้ เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้ นในวันใช้
สิทธิ โดยต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรี ยกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบี ้ยรอ
ตัดบัญชี ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ)
การไถ่ถอนของผู้ออกตรา
สารด้ อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอื่นๆ โดย 1. แผนการไถ่
ถอนหรื อการทดแทนจะต้ อง
รวมตราสารทางการเงินอื่นๆ
ที่เทียบเท่าหรื อสูงกว่าตรา
สารด้ อยสิทธิที่จะถูกไถ่ถอน
ทังทั
้ นทีหรื อก่อนหน้ า และ
2. การออกตราสารทาง
การเงินอื่นๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผู้ออก
ตราสาร

ส่วนที่ 2 หน้ า 57

จํานวนและ
การจัด
มูลค่ า
อันดับความ
ที่ยงั ไม่ ได้ ไถ่ น่ าเชื่อถือ
ถอน
ของหุ้น
ณ 31
กู้(Moody’s/
ธันวาคม 2562
Fitch
Ratings)
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

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

7.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของธนาคารและบริษัทย่ อย

ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล) จากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 43 ซึง่ ระบุว่า
“ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงิ น กํ า ไรส่ว นที่ เหลื อ จากการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ จัด สรรเป็ นเงิ น สํ ารองต่ า งๆ ได้ ต ามแต่ค ณะกรรมการจะเห็ น สมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทํา
เช่นนันและเมื
้
่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปั นผลให้
กระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดโดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั น
ผลในหนังสือพิมพ์ด้วย” สําหรับบริ ษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการของบริ ษัท
ย่อย โดยขึ ้นอยูก่ บั เงินกําไรของบริ ษัทย่อย

ส่วนที่ 2 หน้ า 58

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

8.
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการธนาคาร
1. กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการเพียงอย่างเดียว มิได้ เป็ นผู้บริ หารของธนาคาร และอาจเป็ นหรื อไม่
เป็ นกรรมการอิสระก็ได้
2. กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการทีท่ ําหน้ าที่รับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริ หาร
และให้ หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน
3. กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
หมายความถึง กรรมการหนึ่งหรื อหลายรายที่ได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการธนาคารให้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้
4. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
้
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.) ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ ที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่ง เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็ นบุค คลที่มีค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบีย นตามกฎหมาย ในลัก ษณะที่เ ป็ นบิด า
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับธนาคาร บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มคี วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานก.ล.ต.
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ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกันการให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้ ธนาคารหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของธนาคารหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ คํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่ง
ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงานก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้น ส่วนที่ มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้ าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจําหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร ทัง้ นี ้ ภายหลัง
ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัท
ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
(ญ) ไม่มีธุรกิจหรื อส่วนร่วมในการบริ หารงานหรื อไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับธนาคาร หรื อไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่
สามารถให้ ความเห็นตัดสินใจ หรื อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินงานของธนาคารได้ อย่างเป็ นอิสระ
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(ฎ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ที่
ปรึ กษา หรื อพนักงาน ของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้ นแต่จะพ้ นจากตําแหน่งหรื อ
สถานะดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(ฏ) สามารถดํารงตําแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกินเก้ าปี โดยให้ นบั ระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้ วย
ทังนี
้ ้ หากกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครบเก้ าปี แล้ วและประสงค์จะกลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระที่ธนาคารอีกครัง้ จะต้ องพ้ นจากการเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึ กษา หรื อพนักงาน ของ
ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนึ่ง กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งยังไม่ครบเก้ าปี หากพ้ นจากตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริ ษัทใน
กลุ่มธุรกิ จทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี
อํานาจในการจัดการ ที่ปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงาน ของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถ
กลับ มาดํารงตํา แหน่งกรรมการอิ สระอี กได้ โดยต้ องนับ ระยะเวลาการดํ ารงตําแหน่งต่อเนื่ องจากการดํารงตํา แหน่ง
กรรมการอิสระทุกครัง้
8.1
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้ วยกรรมการ 11 คน ดังนี ้

1.

รายชื่อ
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง

2.

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

3.

นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น

4.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสํ า รองในคณะกรรมการ
กํ า หนดค่า ตอบแทน สรรหา และการกํ า กับ ดูแ ล
กิจการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
ป ร ะ ธ า น Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการ
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5.

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

6.

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด1/

7.

เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั 2/

8.

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ3/

9.

นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ 4/

10.

นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ 5/

11.

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์6/

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานสํ า รอง Board Risk and
Compliance Committee
กรรมการ
ก ร ร ม ก า ร Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการ
ก ร ร ม ก า ร Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการอิสระ
ก ร ร ม ก า ร Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมพิเศษ ครั ง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มีมติแต่งตัง้
เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ที่
ลาออก และ ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มกราคม 2562
2/
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มีมติแต่งตัง้ เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก
บิน จัมมัล อาฮ์มดั ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน ที่ลาออก โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
21 กุมภาพันธ์ 2562
3/
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั ้ง นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
ดํา รงตํ า แหน่ง กรรมการอิส ระ แทน นายมาริ ษ สมารัม ภ์ ที่อ อกตามวาระ โดยมีผ ลตั ้งแต่ว นั ที ่ 18
เมษายน 2562
4/
ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 25 เมื่อ วัน ที่ 18 เมษายน 2562 มีม ติแ ต่ง ตั ้ง นายนิติ จึง นิจ นิรัน ดร์
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์ ที่ลาออก โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18
เมษายน 2562
1/
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5/

ที ่ป ระชุม คณ ะกรรมการธนาคาร ครั ง้ ที ่ 5/2562 เมื ่อ วัน ที ่ 23 พฤษภาคม 2562 มีม ติแ ต่ง ตั ้ง
นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที่ลาออก โดยมี
ผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถุนายน 2562
6/
ที่ป ระชุม คณะกรรมการธนาคาร ครั ง้ ที่ 4/2562 เมื่อ วัน ที่ 18 เมษายน 2562 มีม ติแต่ง ตั ้งนายอดิศร
เสริ มชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และรับหน้ าที่ดแู ลโครงการ
Fast Forward ให้ ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ไม่รวม
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม
ตําแหน่งกรรมการ) แทน นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด โดยมีผลตังแต่
2562
ที่ป ระชุม คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีมติขยายระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ไม่รวมตําแหน่งกรรมการ) ของ
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตังนายอดิ
้
ศร เสริ มชัยวงศ์
ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ไม่รวมตําแหน่งกรรมการ) แทน
นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 19 ตุลาคม 2562
ที ่ป ระชุม คณ ะกรรมการ ครั ง้ ที ่ 10/2562 เมื ่อ วัน ที ่ 10 ตุล าคม 2562 มีม ติแ ต่ง ตั ้งนายอดิศ ร
เสริ มชัยวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ ที่ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 4 ธันวาคม 2562
รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้ มอบหมายให้ บคุ คลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็ นผู้แทนจาก
CIMB Bank จํานวน 3 คน คือ นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด และ เอ็นจิก
ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก
บิน จัมมัล อาฮ์ มดั นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์ กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท
อํานาจของคณะกรรมการธนาคาร
1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตังและถอดถอนพนั
้
กงานและลูกจ้ างของธนาคาร กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัล
และเงินชดเชยแก่พนักงาน หรื อลูกจ้ างของธนาคาร หรื อบุคคลใดที่ทํากิจการให้ ธนาคาร และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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2. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยต่างๆตามที่เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม เพื่อช่วยควบคุมดูแล
การดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทังกํ
้ าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตังบุ
้ คคลใดมาเป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นใน
กิจการงานของธนาคาร และกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่น ไปปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึง่ มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ อง
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
หน้ าที่ความรับผิดชอบพื ้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้ แก่ การใช้ ดลุ พินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะที่เห็นโดย
สุจริ ตว่าเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สูงสุดของธนาคาร และเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้ อบังคับ ของ
ธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ดูแลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์
สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้ มีนโยบาย หรื อแนวทางที่ได้ กําหนดไว้ รวมทังมี
้ กระบวนการอนุมตั ิการดําเนินงานที่สาํ คัญ (เช่น การลงทุน
การทําธุรกรรมที่มีผ ลกระทบต่อกิ จการอย่างมี นัยสําคัญ การทํ ารายการกับ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน การได้ ม า/
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นต้ น) เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) การดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทัง้
พิจาณาอนุมตั ินโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้ แก่ธนาคาร
ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวมและคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
4. เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตังกรรมการ
้
โดยเปิ ดช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการได้
5. อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ มีความรู้ความสามารถที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
6. อนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการ
7. มอบหมายอํานาจให้ ผ้ บู ริ หารสามารถดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย กรณีที่เป็ นเรื่ องสําคัญ มีผลกระทบสูง
และเป็ นเรื่ องที่มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกิจอื่น การทํารายการขนาดใหญ่ เป็ นต้ น หรื อเรื่ อง
ที่ผ้ บู ริ หารมีความ ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาเพื่อลดความเสี่ยงด้ านการจัดการ
และหากกฎเกณฑ์ ของทางการกําหนดว่าจะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
8. กําหนดเรื่ องที่ฝ่ายจัดการจะต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
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9. กําหนดมาตรการเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กําหนด และดูแลให้ ผ้ บู ริ หารมี
การถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
10. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ ธนาคารดําเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
11. กํากับดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกําหนดปั จจัยความเสีย่ ง ประเมิน
ความเสี่ยงหามาตรการจัดการความเสี่ยงติดตามและตรวจสอบความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบ
บริ หารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอรวมทัง้ ดูแลให้ มีการปลูกฝั งวัฒ นธรรมองค์ กรที่ คํานึงถึง ความเสี่ยง (Risk
Culture) โดยมีโครงสร้ างค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผลและมีกรอบการกํากับดูแลความเสีย่ งที่ดี
ทังนี
้ ้ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับกรอบการกํากับดูแลความเสีย่ งที่ดี มีดงั นี ้
12. กํ า หนดหรื อ อนุมัติ น โยบายและกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวม นโยบาย การทํ า ธุ รกรรมหรื อ ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้ สอดคล้ องกับลักษณะ ความเสี่ยง (Risk Profile) ลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)
13. ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิ จ
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึ่งรวมถึงกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี)
ที่สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งโดยรวม และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
14. มอบหมายและดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงกําหนดเพดานความเสีย่ ง (Risk Limit) ให้ สอดคล้ องกับระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ รวมทังสื
้ อ่ สารให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องรับทราบและเข้ าใจ อย่างสมํ่าเสมอ
15. มอบหมายและดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริ หารความ
เสี่ยงในภาพรวมและความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ แนวทาง หรื อวิธีป ฏิบัติ ในการระบุ ประเมิ น ติด ตาม
ควบคุม และรายงานความเสีย่ ง
16. อนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรที่เอื ้ออํานวยต่อการติดตาม กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับ
นโยบาย
กลยุทธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีย่ ง
17. ดูแลให้ มีการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรที่คํานึงถึงความเสีย่ ง
18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงโดยรวม และ
ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ อย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อทันทีที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
19. ติดตามฐานะความเสีย่ งทังความเสี
้
ย่ งโดยรวมและความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ
20. ดูแลให้ ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องที่มนั่ คงและเพียงพอ ที่จะ
รองรับการดําเนินธุรกิจทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
21. ดําเนิ นการให้ ธนาคารมี และดํารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิ ผล เพื่อประโยชน์ของธนาคาร กําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนเพื่อป้องกันและขจัด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กําหนดนโยบายและวิธีการควบคุมดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูล
ภายในของธนาคารไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน พร้ อมทังมี
้ การประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในเป็ นประจําทุกสิ ้นปี
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22. ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านธรรมาภิบาลที่สําคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะ เพื่อสนับสนุน
และแสดงให้ เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีของธนาคาร
23. ประสานดุลยภาพที่ดีระหว่างความแตกต่างของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียแต่ละกลุม่ กับธนาคารด้ วยการให้ ความเป็ น
ธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
24. เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารโดยจัดให้ มีการเปิ ดเผย นอกจากนี ้ คณะกรรมการสามารถติดตามการ
ดําเนินงานของฝ่ ายจัดการได้ และให้ ผ้ ถู ือหุ้นติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารได้ อีกทอดหนึง่ ด้ วย
25. จัดให้ มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ รวมทังปั
้ ญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้ คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุ งแก้ ไขแผนงานและกลยุทธ์ ต่างๆ ได้ ตามความ
เหมาะสม
26. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจําปี และแสดงไว้ คู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
ครอบคลุมเรื่ องสําคัญตามข้ อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการธนาคาร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของธนาคาร
มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเชื่อถือได้
27. ดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ ที่สําคัญมาใช้ ทวั่ ทังองค์
้ กร รวมทังกํ
้ าหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพื่อให้
ธนาคารและบริ ษั ท ลูก ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคารบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายและกลยุท ธ์ ที่
คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ หรื อกําหนด
28. ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ธนาคารที่มีเนื ้อหาครบถ้ วน โดยระบุการให้ ความเห็นที่สาํ คัญเป็ นรายบุคคลสําหรับวาระเพื่อพิจารณาที่สาํ คัญ
29. ดูแลให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผู้บริ หารระดับสูงมีความสามารถในการจัดการงานของธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทาง การเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ ผู้มีอํานาจในการจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทังมี
้
แผนการสืบทอดตําแหน่ง(Succession Plan) สําหรับผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
30. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริ หาร เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้ างและบําเหน็จประจําปี โดย
คํานึงถึง หน้ าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผล
31. พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ บุคคล
ใดที่ทํากิจการให้ กบั ธนาคาร โดยจะเป็ นผู้ทําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้ ตามที่ฝ่ายจัดการนําเสนอ
32. แต่งตังบุ
้ คคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการธนาคาร หรื อขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึ กษาภายนอก
เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้ วยค่าใช้ จ่ายของธนาคาร พร้ อมทังกํ
้ าหนดค่าตอบแทน
และบําเหน็จให้ ตามที่เห็นสมควร
33. แต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการอื่นหรื อคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างพร้ อมทังกํ
้ าหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ ตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ โดยให้ การสนับสนุน ดูแล มอบ
อํานาจให้ สามารถ ทํางานได้ อย่างเต็มที่ และสามารถจัดจ้ างที่ปรึ กษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมาให้ ความเห็น
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เพิ่มเติมด้ วยค่าใช้ จ่ายของธนาคารได้ ตลอดจนจัดให้ มีพนักงานประจําที่มหี น้ าที่ติดตาม หาข้ อมูล ประสานงาน
เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการ
ดูแลให้ มีการถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม โดยให้ ความสําคัญต่อสัดส่วนหรื อจํานวน
ของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบตั ิหน้ าที่ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
ดูแลให้ ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กร
คํา นึงถึ งจริ ย ธรรมผลกระทบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นสําคัญ นอกเหนื อ จากการดํ าเนิ น กิ จการเพื่ อ ผล
ประกอบการทางการเงิน
จัดให้ มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดําเนินงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักจริ ยธรรมและหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics
and Conduct) ที่ ระบุห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการเพื่ อ ใช้ อ้ างอิ งในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของ
กรรมการทุกคน และกํากับดูแลให้ มีการสื่อสารเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจ มีกลไก
เพียงพอที่เอื ้อให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิเป็ น
ประจํา
กํากับดูแลวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ของกิ จการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิ จการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ สร้ างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
กํากับดูแลให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล รวมถึงการกํ าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความลับ (confidentiality) การรัก ษาความน่าเชื่ อ ถื อ (integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อ มูล (availability)
รวมทังการจั
้
ดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรเพื่อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
จัดให้ มีกรอบการกํ ากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กร ที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดําเนินงานการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริ หารจัดการด้ านการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่าง
เป็ นธรรม ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการ ด้ านการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
อย่างเป็ นธรรม(Market Conduct)
ดูแลให้ ธนาคารและบริ ษั ทลูกในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้ งเบาะแส
ภายในองค์กร(Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ
ดูแลให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจําปี ของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็ นรายบุคคล ทัง้ (1)
วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรื อการประเมินโดยผู้
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ประเมินภายนอก (Third- Party Evaluation) และมี ก ารประเมิ น การปฏิ บัติห น้ าที่ ข องผู้บ ริ ห ารในตํ าแหน่ง
สูงสุดของธนาคาร รวมทังดู
้ แลให้ กรรมการได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะที่จําเป็ นในการทําหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธนาคารต้ องพร้ อมที่จะตัดสินใจโดยไม่อยูภ่ ายใต้ การครอบงําใดๆ และพร้ อมที่จะคัดค้ านในกรณีที่
มีความเห็นขัดแย้ งหรื อกรณีของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมตั ิรายการต่างๆหรื อเสนอความเห็นต่อผู้
ถือหุ้นให้ อนุมตั ิตามที่เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี ้
หลักความเพียงพอ
1) กระทําการที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
2) การตัดสินใจนันได้
้ กระทําอย่างระมัดระวัง และ
3) การตัดสินใจนันได้
้ กระทําอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยไม่มีผลประโยชน์สว่ นตน
หลักความระมัดระวัง
1) ทําโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยูภ่ ายใต้ สถานการณ์เช่นนันจะพึ
้
งกระทํา
2) ทําโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ
3) ไม่มีเหตุที่นา่ สงสัยว่าข้ อมูลนันไม่
้ นา่ เชื่อถือหรื อไม่ถกู ต้ อง
หลักความซื่อตรง
1) การกระทํานันมี
้ จดุ มุง่ หมายโดยชอบ
2) การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ
3) การไม่นําข้ อมูลหรื อโอกาสของธนาคารไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
การสรรหา การแต่ งตัง้ และการถอดถอนกรรมการ
เป็ นอํานาจหน้ าที่ของผู้ถือหุ้นในการเลือกตังบุ
้ คคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้
ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการที่ โปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการทําหน้ าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะ
นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการตามที
้
่ระบุไว้ ในข้ อบังคับ
ของธนาคารดังนี ้
•
โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้ มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
•
ในการออกคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการของธนาคาร
้
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้ อบังคับของธนาคารข้ อ 16 คือ
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง
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(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
้
ยงเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลหรื อหลายคนตามจํานวน
กรรมการทังหมดที
้
่จะต้ องเลือกตังในคราวนั
้
นก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลหรื อหลายคน ให้ แต่ละคนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง
เลือกตังจะได้
้
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นนันมี
้ อยู่ทงหมด
ั้
โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลซึ่งได้ รับ คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลํา ดับ ลงมา เป็ นผู้ได้ รับ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการตามจํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ใช้ การจับสลากตามวิธีที่ประธาน
ในที่ประชุมจะเป็ นผู้กําหนด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออก
จากตําแหน่ง และในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่ง
พ้ นตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
4. การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ กรรมการที่คงเหลือ
อยู่เป็ นผู้ สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่วา่ งลงจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน ทังนี
้ ้
มติคณะกรรมการธนาคารจะต้ องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ ให้ อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ การให้ ธนาคาร
พาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชนหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตําแหน่งได้ และให้ ธนาคารแต่งตัง้
บุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทน โดยให้ ถือว่าคําสัง่ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ให้ ถอดถอนหรื อแต่งตังกรรมการนี
้
้เป็ นที่สิ ้นสุด

ในปี 2562 รายละเอียดการเข้ าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยสรุปได้ ดงั นี ้

หน่วย: ครัง้

ลําดับ

รายชื่อกรรมการ
(จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/จํานวน
ครัง้ ที่ประชุม)

(1)
คณะกรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบ
แทน สรรหา และ
การกํากับดูแล
กิจการ

(4)
Board Risk and
Compliance
Committee

1

ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(ล า อ อ ก มี ผ ล ตั ้ง แ ต่ วั น ที่ 23
พฤษภาคม 2562)

12/12
4/4

-

12/12
-

-
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ลําดับ

2

3
4
5
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(1)
คณะกรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบ
แทน สรรหา และ
การกํากับดูแล
กิจการ

(4)
Board Risk and
Compliance
Committee

นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น

11/12
12/12

-

12/12
-

10/12

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

11/12
8/8
1/1

12/12
9/9
-

-

9/10

กุมภาพันธ์ 2562)
นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ

7/8

-

-

3/4

นายมาริ ษ สมารัมภ์

4/4

4/4

-

-

นายชาญมนู สุมาวงศ์

10/12

11/12

12/12

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โน
เออร์ ราชิด
ด าตุ ก์ โจ เซ ฟ โด มิ นิ ค ซิ ล ว า
(ล า อ อ ก มี ผ ล ตั ้ง แ ต่ วั น ที่ 16
มกราคม 2562)
เอ็ น จิ ก ชาฮ์ นัซ ฟารุ ก บิ น จัม มัล
อาฮ์มดั

11/12

-

-

8/10

1/1

-

1/1

-

9/12

-

-

8/10

-

-

-

1/1

นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกลุ
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

7/7
1/1

5/5
-

-

7/8

(ลาออก มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18

1/1

-

-

1/1

รายชื่อกรรมการ
(จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/จํานวน
ครัง้ ที่ประชุม)

1/1

(ลาออกมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22
6

(ลาออกมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18
เมษายน 2562)
7
8

9

ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน
(ลาออกมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 15
มกราคม 2562)
10
11

ตุลาคม 2562
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

8.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร มีดงั นี ้
1. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุด
ธุรกิจบริ หารเงิน
3. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย่ ง
4. นายพรชัย ปั ทมินทร
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุด
บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
5. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
6. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
7. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
8. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
9. นายประภาส ทองสุข

ผู้บริ หารสูงสุดสือ่ สารองค์กร

10. นายเศรษฐจักร ลียากาศ

ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน

11.
12.
13.
14.

นายตัน คีท จิน
นายลิม ยอง เทียน
นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา

รองผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
ผู้บริ หารสูงสุดธนบดีธนกิจ

15.
16.

นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า
ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย

ผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ ้นไป และผู้บริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริ หารที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.) มีจํานวน 14 คน ดังนี ้
1. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
3. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย่ ง
4. นายพรชัย ปั ทมินทร
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
5. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
6. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
7. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
8. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
9. นายประภาส ทองสุข
ผู้บริ หารสูงสุดสือ่ สารองค์กร
10. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
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11.
12.
13.
14.

นายตัน คีท จิน
นายเพา จาตกานนท์
นายลิม ยอง เทียน
นางสาวแวววลัย วัฒนา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รองผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
รองผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
ผู้บริ หารควบคุมการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้ าที่ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอํานาจหน้ าที่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของธนาคารให้ เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ นโยบาย ข้ อ บั ง คับ และเป้ าหมายตามที่
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
2. บริ หารงานตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กํากับดูแลบริ หารให้ พนักงานและลูกจ้ างทุกระดับปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
4. ติดต่อสร้ างความสัมพันธ์ และประสานความร่ วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทังในและ
้
ต่างประเทศ
5. เป็ นผู้แทน หรื อผู้มีอํานาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน
กํากับดูแล หรื อกระทํานิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้
ขอบเขตวัตถุประสงค์และข้ อบังคับธนาคาร
6. พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
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โครงสร้ างการบริหารจัดการของธนาคาร
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8.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท

ธนาคารได้ แต่งตัง้ นางปฏิ มา จํ าปาสุต เป็ นเลขานุการบริ ษั ทและทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่ อทําหน้ าที่ให้
คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
- ให้ คําปรึกษา และคําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการ ในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆของธนาคารให้
มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้ มีและดําเนินการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
้ ดตาม
ให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของธนาคาร
- ดําเนินการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ แนะนําลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้ แก่กรรมการใหม่
- จัดให้ มีหลักสูตรฝึ กอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้ มีทกั ษะและประสบการณ์ ที่
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การทําหน้ าที่กรรมการ
- ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับธนาคาร เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป เพื่อให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
- ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานุการบริ ษัท ได้ แสดงไว้ ในเอกสารแนบ 1
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. ค่ าตอบแทนกรรมการ

ในรายงานนี ้ จะให้ รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้ แก่
กรรมการและผู้บริ หารแต่ละคน โดยในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้ วยค่าเบี ้ยประชุมและค่า
รับรองในฐานะกรรมการธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรวมทังสิ
้ ้น 11,267,000 บาท
(ปี 2561: 12,891,200 บาท) รายละเอียด ดังนี ้
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
4. ค่าตอบแทน Board Risk and
Compliance Committee

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

จํานวน 6,364,000 บาท
จํานวน 2,104,400 บาท
จํานวน 1,602,000 บาท

(ปี 2561: 8,012,200 บาท)
(ปี 2561: 1,884,800 บาท)
(ปี 2561: 1,494,400 บาท)

จํานวน 1,196,600 บาท

(ปี 2561 : 1,499,800 บาท)
หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
คณะกรรมการ
ตําแหน่ง

รายชื่อคณะกรรมการ

ธนาคาร
1

ประธานกรรมการ
ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
น าย จั ก รม ณ ฑ์ ผาสุ ก วนิ ช

2

(ลาอ อก มี ผลตั ง้ แต่ วั น ที่ 23 -

3
4
5
6

พฤษภาคม 2562)
นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
นายจิตรพงษ์ กว้ างสุขสถิตย์

7

(ลาออกมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22

8
9
10
11

1,952,000
800,000

ตรวจสอบ
-

Board Risk
and
Compliance
Committee
480,000
-

กําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ

-

-

-

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

508,000
508,000
508,000
352,000
68,000

480,000
338,000
-

624,000
-

558,600
382,000
62,000

กรรมการอิสระ
-

332,000
176,000

288,000

-

142,000
-

นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการอิสระ
เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน กรรมการ

528,000
-

462,000
-

458,000
-

-

กุมภาพันธ์ 2562)
นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
นายมาริ ษ สมารัมภ์
(ไม่รับการต่อวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการมีผลตังแต่
้
วันที่ 18 เมษายน 2562)
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
คณะกรรมการ
ตําแหน่ง

รายชื่อคณะกรรมการ

ธนาคาร
ดาตุ ก์ โจเซฟ โดมิ นิ ค ซิ ล วา 12

(ลาออก มี ผ ลตั ง้ แต่ วั น ที่ 16

13

มกราคม 2562)
เอ็ น จิ ก ช าฮ์ นั ซ ฟ ารุ ก บิ น กรรมการ
จัมมัล อาฮ์มดั
ดาโต๊ ะ ลี ค็อก ควอน

14

(ลาออกมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 15

15
16

มกราคม 2562)
นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกลุ
นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์

17

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ

กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการ

-

ตรวจสอบ

Board Risk
and
Compliance
Committee
40,000
-

กําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ

44,000

-

-

-

-

-

44,000

-

-

52,000

308,000
-

536,400
-

-

-

236,000

-

-

-

6,364,000 2,104,400

1,602,000

1,196,600

(ลาออก มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18
ตุลาคม 2562

รวมค่ าตอบแทน
ข. ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับค่าจ้ างและ
บําเหน็จประจําปี โดยคํานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบและความเสีย่ งต่างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือ
หุ้นระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคาร
หรื อบุคคลใดที่ทํากิจการให้ กบั ธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาโครงสร้ างและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจ่าย
โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ทู ําการประจําหรื อไม่ประจําก็ได้ ตามที่ฝ่ายจัดการนําเสนอ ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของ
เงินเดือนของผู้บริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไปหรื อผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผู้บริ หารในสายงานบัญชี
ส่วนที่ 2 หน้ า 76

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

และการเงินจํ านวน 14 คน ตามนิยามผู้บริ หารของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 111.37 ล้ านบาท และจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ ้นไปจํ านวน 50 คนตามนิยามผู้บริ หารของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 298.10 ล้ านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอื่น
ในปี 2562 ธนาคารได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป
หรื อผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผู้บริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน จํานวน 14 คนตามนิยามผู้บริ หารของสํานักงาน
ก.ล.ต. รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 4.40 ล้ านบาทและสมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป
จํานวน 50 คนตามนิยามผู้บริ หารของ ธปท. รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 13.10 ล้ านบาท
8.5

องค์ กรและบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีพนักงานทังสิ
้ ้นจํานวน 2,959 คน โดยเป็ นพนักงานที่ประจําอยูส่ าขาจํานวน 704 คน
และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่สาํ นักงานใหญ่ จํานวน 2,255 คน
คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังนี ้
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.

กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1 คน
ธุรกิจขนาดใหญ่
2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
111 คน
2.2 ธุรกิจบริ หารเงิน
87 คน
2.3 ธนบดีธนกิจ
34 คน
ธุรกิจรายย่อย
1,441 คน
พาณิชย์ธนกิจ
182 คน
ธุรกรรมการเงิน
44 คน
บริ หารความเสีย่ ง
88 คน
การเงิน
143 คน
สารสนเทศและปฏิบตั ิการ
581 คน
กฎหมาย
15 คน
กลยุทธ์
18 คน
ทรัพยากรบุคคล
62 คน
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
12 คน
(รวมเลขานุการกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)
วิจยั
9 คน
สือ่ สารองค์กร
23 คน
ตรวจสอบภายใน
53 คน
กํากับการปฏิบตั ิงาน
45 คน
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17. บริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า

10 คน

รวม
2,959 คน
นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
ธนาคารมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้ นด้ านการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผน
บุ ค ลากรภายใน เพื่ อ ทดแทนตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ในองค์ ก ร ให้ พนั ก งานมี ค วามพร้ อมทั ง้ ในด้ านความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถ ธนาคารได้ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามทักษะที่จําเป็ นในตําแหน่งงานนันๆ
้ เพื่อสนับสนุน
การเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้ นําเสนอ 3D Academy (Digital, Data, Design) ขึ ้นมาเพื่อช่วย
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จําเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต
นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงส่งเสริ มให้ พ นักงานมี การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากห้ องเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ
mentoring and coaching การเรี ยนรู้จากผู้อื่น (peer to peer learning) รวมถึงการเรี ยนการสอนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (
e-learning) ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาอีกด้ วย
ค่ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
เสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภทสินเชื่อที่อยู่
อาศัย สินเชื่อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเอนกประสงค์ เพื่อให้ ธนาคารสามารถแข่งขันกับ
ธนาคารชันนํ
้ าของประเทศและรักษาพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพให้ คงอยู่กบั ธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนประจําที่
ธนาคารจ่ายให้ แก่พนักงานในปี บัญชีดงั กล่าวเป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 2,643.77 ล้ านบาท ธนาคารยังคงมีแผนที่จะปรับปรุ ง
สวัสดิการเพื่อพนักงานในด้ านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างที่ลกู จ้ างเลือกและต้ องการเข้ าร่วมทํางาน
ด้ วย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในปี 2562 ธนาคารได้ จัด ฝึ กอบรมให้ แก่พ นักงานรวมทัง้ สิ ้นจํ านวน 479 หลัก สูตร ประกอบด้ วยการฝึ กอบรมภายใน
ธนาคารจํานวน 270 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน 209 หลักสูตร โดยมีจํานวนพนักงานเข้ ารับการอบรม
จํ านวนทัง้ สิน้ 2,905 คนหรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 98 ของพนัก งานทัง้ หมดหรื อ อัต ราเฉลี่ ย เท่า กับ 5 วัน ต่อ คนต่ อ ปี โดยมี
ค่าใช้ จ่ายด้ านการพัฒ นาพนักงานเป็ นจํ านวนเงินรวมทัง้ สิ ้น 21.4 ล้ านบาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดย
ธนาคารมุ่งเน้ นการเพิ่มทักษะที่จําเป็ นและความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทลั ผ่าน 3D Academy (Digital, Data, Design) อาทิ
เช่ น หลั ก สู ต ร Future Data Scientist Programme, Design Thinking Experience Workshop เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ธนาคารยังได้ พฒ
ั นาหลักสูตรภายในเพื่อยกระดับการสร้ างประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ าในหลักสูตร CIMB BEATS ตลอดจน
ให้ ความสําคัญและสนับสนุนให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น หลักสูตรการวาง
แผนการลงทุนมืออาชีพ หลักสูตรขอรับใบอนุญาตการเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต/ประภันวินาศภัย เป็ นต้ น
ข้ อมูลด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่ วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่ งตามประเภท
ส่วนที่ 2 หน้ า 78
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อื่นๆ
จํานวนวันลาป่ วยเฉลีย่ ต่อพนักงาน (วัน/คน)
จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทเี่ กี่ยวข้ องกับการทํางาน (ราย)
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ร้ อยละ
24.60
0.0
75.40
2.80
0

ร้ อยละ
18.50
0.0
81.50
2.93
0

สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงได้ กําหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่สอดคล้ องกับกฎหมาย โดย
ธนาคารได้ จดั ตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อดําเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของพนักงานธนาคารให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้ อมที่กําหนดไว้
2. ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้ วยเรื่ องกําหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้ านความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9
กรกฎาคม 2553
3. เพื่ อเป็ นแนวทางในการจัดทํ าและรักษาไว้ ซึ่งระบบการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ตลอดจนเพื่ อลดความเสี่ย งอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆของพนัก งานและ
ผู้เกี่ยวข้ อง
การดูแลสภาพสิ่งแวดล้ อมด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาคาร
ธนาคารได้ ดําเนินการติดตามดูแลให้ มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมในการทํางานทังพื
้ ้นที่ภายในอาคารและพื ้นที่
บริ เวณโดยรอบอาคารเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอและมี
ประสิทธิภาพดังนี ้
• การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศภายในอาคาร เพื่ อ ให้ ส ภาพแวดล้ อ มและอากาศภายในอาคารมี ค วาม
ปลอดภัยจากมลพิษและเหมาะสมตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
•

การตรวจวัดคุณภาพนํา้ ดื่มภายในอาคาร เพื่อให้ พนักงานและลูกค้ าผู้มาติดต่อเกิดความเชื่อมัน่ ในความ
สะอาดและปลอดภัยของคุณภาพนํ ้าดื่ม ตามมาตรฐานกรมอนามัย อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้

•

การตรวจระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร เพื่อให้ ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภยั
ของธนาคารมีความสมบูรณ์ตลอดเวลาและเป็ นไปตามกฎหมาย จึงกําหนดให้ มีการตรวจระบบและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับอัคคีภัยอย่างสมํ่าเสมอ และมีการฝึ กซ้ อมการให้ ความช่วยเหลือในกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายใน
อาคารเป็ นประจําทุกเดือน รวมถึงจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมแผนอพยพหนีไฟประจําปี ตามกฎหมายกําหนด
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การจัดพืน้ ที่จอดรถจักรยานภายในอาคารสํานักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานมีสขุ ภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ และส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานโดยลดการใช้ นํ ้ามันเชือ้ เพลิง จึงจัดสถานที่จอดรถจักรยานเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่พนักงานและลูกค้ า ตลอดจนผู้ที่มาติดต่องาน

•

การจัด อบรมหลั ก สูต ร “การดับ เพลิงขั น้ ต้ น สําหรั บ พนั กงาน” เพื่ อให้ พ นักงานได้ เรี ยนรู้ ทัก ษะการ
ดับเพลิง ทังในภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความคุ้นชินกับการใช้ อปุ กรณ์ ดบั เพลิงต่างๆ ตลอดจน
การอพยพที่ถกู ต้ อง

•

การจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น” เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจและมีทกั ษะในการให้
ความช่วยเหลือและช่วยชีวิตเบื ้องต้ นสําหรับพนักงาน

การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและการจัดการด้ านพลังงาน
ธนาคารกํ าหนดให้ มี ก ารใช้ น โยบายการอนุรัก ษ์ พ ลังงาน เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงพลัง งานเกี่ ย วกับ
มาตรฐาน หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด การพลัง งานแห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ก ารส่ง เสริ ม การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน (Energy
Conservation Policy) ที่ผ่านมาธนาคารได้ มีการติดตัง้ อุปกรณ์ ประหยัดพลังงานต่างๆ พร้ อมกับนํามาตรการจัดการ
ประหยัดพลังงานมาประยุกต์ใช้ และถือเป็ นหน้ าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่ วมมือในการอนุรักษ์ พลังงานอย่างต่อเนื่อง
และให้ คงอยูย่ งั่ ยืนสืบต่อไป โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี ้
• การติดตัง
้ แผงโซล่ าร์ เซล บริ เวณดาดฟ้ าอาคารสํานักงานใหญ่ โดยนํากระแสไฟฟ้ าที่ได้ มาใช้ จ่ายไฟส่อง
สว่างบริ เวณอาคารและบริ เวณที่จอดรถของธนาคาร
•

การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่ างจาก T5 เป็ น LED ภายในสํานักงาน เพื่อลดการใช้ ไฟฟ้ าภายในอาคาร

•

ติดตัง้ ระบบควบคุมความเร็ วลมของเครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมความเร็ วให้ เหมาะสมกับอุณหภูมใิ น
แต่ละส่วนของสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบปรับอากาศ และลดการใช้ พลังงาน

•

เปลี่ยนระบบ Chiller ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพเก่าและสิ ้นเปลืองพลังงาน

•

การบริ หารจัดการการใช้ ไฟฟ้าตามช่ วงเวลา โดยหลีกเลี่ยงการเปิ ดใช้ พลังงานไฟฟ้ าในช่วงที่มีความ
ต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูง (On Peak) ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. และให้ ใช้ พลังงานไฟฟ้ าในช่วงที่มีการใช้ ไฟฟ้ า
ตํ่า (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.01-08.59 น. กับระบบเครื่ องสูบนํ ้าดีที่ใช้ ภายในอาคารสํานักงานใหญ่

•

จัดให้ มีโครงการ CIMBTHAI GO GREEN เพื่อการลด ละ เลิกการใช้ ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติกที่ใช้
แล้ วทิ ้ง และกล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยจัดกิจกรรมให้ ยืมถุงผ้ าและแก้ วเซรามิกเพื่อใช้ งาน รวมทังส่
้ งเสริ มให้
นํ า ภาชนะส่ว นตัวมาซื อ้ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในราคาพิ เศษ เพื่ อ ปลูก จิ ต สํา นึก ให้ พ นัก งานตระหนัก ถึ ง
ผลกระทบจากขยะพลาสติก

•

ปรั บเปลี่ยนประเภทนํา้ มันที่ใช้ กับรถยนต์ ของธนาคาร จากเดิมใช้ นํ ้ามันแก๊ สโซฮอล์ 91 มาเป็ นนํ ้ามัน
แก๊ สโซฮอล์ E20 และ E85 เพื่อสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ และช่วยลด
มลพิษทางอากาศ
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นโยบายค่ าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํ ากับดูแลกิจการ ทําหน้ าที่
พิจารณากํ าหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่นของกรรมการ โดยให้ อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับ
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย รวมทังสอดคล้
้
องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการใน
กลุ่ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ในระดับ เดี ย วกัน และสอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ และเป้ าหมายระยะยาวของธนาคาร ตลอดจน
ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึ ง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น เช่น เป็ น
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราที่เหมาะสมด้ วย ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิโครงสร้ าง
และอัต ราค่ า ตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุ ด ย่ อ ยทัง้ รู ป แบบที่ เป็ นตัว เงิ น และไม่ ใ ช่ ตัว เงิ น โดย
คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้ มีความ
เหมาะสม
นโยบายการกําหนดค่ าตอบแทนสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้ กบั พนักงานทุกคน โดยนโยบายนี ้จะทําให้ มนั่ ใจว่า ธนาคารจะ
สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานในระดับสูงให้ ปฏิบตั ิงานกับ
ธนาคาร เพื่อความสําเร็ จอย่างยั่งยืนของธนาคาร ภายใต้ หลักเกณฑ์ ที่โปร่ งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตําแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันการเงินและบริ ษัทชันนํ
้ าอื่นๆ
ในประเทศไทย
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ธนาคารกําหนดค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานทุกคน โดยประกอบด้ วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่า
ครองชี พ ค่าล่วงเวลา ค่าทํ างานในวัน หยุด และค่าล่วงเวลาในวัน หยุด ส่วนค่าตอบแทนอื่น ธนาคารได้ กําหนดสิท ธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
และสวัสดิการเงินกู้ตา่ งๆ ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และตามที่ธนาคารจะประกาศเปลีย่ นแปลง
การกําหนดค่ าตอบแทนสําหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของผู้บริ หารระดับตังแต่
้ ผ้ ชู ่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ (U2) ขึ ้นไป ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อให้ คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และสอดคล้ องกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน โดยมีการเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน ทังที
้ ่เป็ นตัวชี ้วัดด้ านการเงิน ตัวชี ้วัด
ด้ านลูกค้ า ตัวชี ้วัดเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทังตั
้ วชี ้วัดด้ านบุคลากร ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารจะได้ รับ
ค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นตามที่ธนาคารกําหนด
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การกําหนดค่ าตอบแทนสําหรับพนักงาน
ทรั พ ยากรบุค คลจะกํ าหนดอัต ราค่าตอบแทนทัง้ ที่เป็ นตัวเงิ นและค่าตอบแทนอื่น ของพนักงานระดับ ตัง้ แต่
ผู้ อํ า นวยการอาวุโ ส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ลัก ษณะงาน ตํ า แหน่ ง หน้ าที่ คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ และความรับผิดชอบ เพื่อนําเสนอผู้บริ หารซึ่งมีอํานาจอนุมตั ิตามอํานาจอนุมัติของธนาคาร
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทน
การปรับขึน้ เงินเดือนประจําปี
พนักงานของธนาคารและผู้บงั คับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในปี ที่ผ่านมาและกําหนด
เป้าหมายในปี ถัดไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับผล
ประกอบการของธนาคารเป็ นหลัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการและได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสมและความจําเป็ นตามที่ธนาคารเห็นสมควร
การจ่ ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus) เป็ นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ราวัลพิเศษให้ พนักงานทราบเป็ นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละรายที่มี
ผลการปฏิบตั ิงานไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ รวมถึงต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่จะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงิน
รางวัลพิเศษตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการและได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
นโยบายการสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการที่โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้ าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณ สมบัติ
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด และนําเสนอชื่อพร้ อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หรื อพิจารณาก่อนนําเสนอต่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้
หลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการเป็
้
นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบทบทวนและพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของธนาคารเพื่อนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ และนําเสนอต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยธนาคารได้ มีการจัดทํากระบวนการจ้ างผู้บริ หารของธนาคารเพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการสรรหาและการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารมีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานกํากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้ อง
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นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้ กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามข้ อกําหนดในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกําเนิด
เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความ
คิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทังการไม่
้
ร่วม เกี่ยวข้ อง หรื อสนับสนุนหน่วยงานหรื อ
บุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
ธนาคารไม่สนับสนุนให้ ก รรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานมี การกระทํ าหรื อการดํ าเนิน การที่มีล ักษณะเป็ นการละเมิ ด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยธนาคารมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ เช่น การทําซํ ้า ดัดแปลง หรื อเผยแพร่ งานสร้ างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อควบคุมและติดตามดูแลการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร (รายงานการมีส่วนได้ เสีย)
โดยให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องต่อเลขานุการบริ ษัท
ภายใน 7 วันทําการ นับจากสิ ้นสุดรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล (ถ้ ามี) โดยเลขานุการบริ ษัทจะ
นําเสนอสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 7
วันทําการนับจากวันที่เลขานุการบริ ษัทได้ รับรายงานดังกล่าวจากกรรมการและผู้บริ หาร
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
ธนาคารได้ แสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นโดยเข้ าร่ วมในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบตั ิและข้ อกําหนดที่เหมาะสมในการป้องกันคอร์ รัปชัน่ ธนาคารยัง
ได้ จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ อง การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ
ยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
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ข้ อมูลการถูกเปรี ยบเทียบปรับของธนาคารและบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วยงานกํากับดูแลของ
ทางการ

รายละเอียดการถูกเปรี ยบเทียบปรับจากหน่วยงานกํากับดูแลของทางการ
สําหรับปี 2562
ยอดรวมทัง้
สิ ้น (บาท)

1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
2. สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
3. สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
สรุป

-

จํานวนสูงสุด 3 อันดับแรก
จํานวนเงิน มาตรา
กฎหมายที่
(บาท)
เกี่ยวข้ อง
-

ความผิดที่ถกู เปรี ยบเทียบปรับบ่อยที่สดุ 3 อันดับแรก ในรอบ
5 ปี ที่ผ่านมา
มาตรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

-

-

-

-

มาตรา 66 และ
71
มาตรา 113

-

-

-

-

-

ในปี 2562 ธนาคารไม่มีรายการที่ถกู เปรี ยบเทียบปรับ
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พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม
-

ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารถูกเปรี ยบเทียบปรับรวมทั ้งสิ ้น
2 รายการ
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การกํากับดูแลกิจการ

9.1
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารเชื่อมัน่ ว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการสร้ างวัฒนธรรมและโครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่
แข็งแกร่ งทั่วทัง้ องค์ กรจะช่วยให้ ธนาคารสามารถสร้ างคุณ ค่าเพิ่ มแก่ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุก กลุ่ม ดังนัน้ ธนาคารจึ งมุ่งมั่น
ดําเนินการเพื่อกําหนดหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดสําหรับกิจกรรม
ต่างๆ ของธนาคาร
หลักการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการกํ าหนด ประเมิน และบริ หารจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ โดย
กําหนดกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้ การดําเนินธุรกิจและการควบคุมในด้ านต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้ านการเงินและการ
ปฏิบัติการ ตลอดจนการกํ ากับ การปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าที่ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ของธนาคารให้ ส ามารถขับ เคลื่อนองค์ ก รเพื่อบรรลุเป้าหมายกลยุท ธ์ ที่ตัง้ ไว้ ในขณะที่มี การปฏิบัติต ามกฎหมายและ
ระเบี ยบข้ อบังคับต่างๆ นอกจากนี ้ ธนาคารยังเน้ น ให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงานในเรื่ อ ง
จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิทางวินยั
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เพื่อให้ ผ้ ูลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียมีความไว้ วางใจและเชื่ อมั่นในการบริ หารจัดการธุรกิ จของธนาคาร อัน จะช่วยเสริ ม
ศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มตลอดจนสร้ างความมัน่ คงในระยะยาวให้ แก่ธนาคาร
คณะกรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบตั ิของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่าง
ยัง่ ยืน ดังนัน้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้ มีมติอนุมัติทบทวน
นโยบายหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารให้ สอดคล้ องกับ CG Code เพื่อนํามาปรับใช้ ตามบริ บททางธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้ ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้ านการกํากับดูแลกิจการที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
การกํากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิพื ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังมี
้ การสื่อสารกับผู้
ถือหุ้นในเชิงรุกอยูเ่ สมอ เช่น สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารต่างๆของธนาคาร การมีสว่ นแบ่ง
กําไรอย่างเท่าเทียม และการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เช่น การแต่งตังกรรมการ
้
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั นผล
การเพิ่มทุนหรื อลดทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
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ธนาคารจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายในสี่เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของธนาคาร สําหรับการ
ประชุมคราวอื่นนอกเหนือจากการประชุมสามัญซึ่งเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้
ตามแต่จะเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารประจําปี 2562 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึง
เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการธนาคารล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระหรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการ
ในการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 ธนาคารได้ จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิ ญ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระการ
ประชุมมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังได้
้ ระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึง่ ประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ในการเข้ า
ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2561 ที่เป็ นรู ปเล่ม โดยธนาคารได้
มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็ นผู้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจาณาล่วงหน้ าก่อนการประชุม 14 วัน รวมทังได้
้ เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมพร้ อม
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ แจ้ งผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตลอดจนโฆษณาคําบอกกล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์
รายวันเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายได้ กําหนดไว้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคาร
ได้ อํ านวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นและผู้รับ มอบฉัน ทะที่ เข้ าร่ วมประชุม โดยจัดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ รับ ลงทะเบี ย น และ
ตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ นําระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) มาใช้ ในการลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชุม นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมได้ ลว่ งหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่าง
น้ อย 2 ชัว่ โมง และในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระที่ยงั ไม่ลง
มติได้ อีกด้ วย ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีความประสงค์ จะมอบให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม แทน ธนาคารได้ จัดทําแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะ พร้ อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และได้ แนบแบบฟอร์ มดังกล่าวจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายพร้ อม
หนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้ ธนาคารยังเพิ่มทางเลือกให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบอํานาจให้ กรรมการธนาคารออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยได้ เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้ อมประวัติให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 7 ราย มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ เป็ น
ผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 กรรมการธนาคารเข้ าร่ วมประชุมร้ อยละ 90 และมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะรวมจํานวน 400 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 33,090,829,117 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 95.0278
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ก่อนเข้ าสูก่ ารประชุมตามวาระ ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท
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ชี ้แจงในที่ประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมได้ ให้
ความมัน่ ใจว่าผู้เข้ าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ นอกจากนี ้
ธนาคารยังได้ นําเสนอข้ อมูลในระบบวีดีทศั น์ รวมทังจั
้ ดให้ มีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ต่างชาติ ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องได้ ตอบคําถาม รวมทังให้
้ ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้ วน นอกจากนี ้
การนับคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็ นไป
ตามลําดับในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มหรื อสลับวาระการประชุมในการนับคะแนนเสียง ธนาคารใช้ บตั รคะแนน
เสียงที่มีบาร์ โค้ ด และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ภายหลัง การประชุม ผู้ถื อ หุ้น
ธนาคารได้ จัด ทํา รายงานการประชุม อย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว น อาทิ สรุ ป สาระสําคัญของคําถาม คําชีแ้ จง ตลอดจน
ข้ อคิดเห็นต่างๆ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียงจํานวนเท่าไร เป็ นต้ น โดยธนาคารได้ จดั ส่งร่ างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ ย วข้ องภายใน 14 นั บ แต่ วั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง เป็ นไป ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด และเผยแพ ร่ ใ นเว็ บ ไซต์
www.cimbthai.com สําหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ อ้างอิงด้ วย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังหน้
้ าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกราย ธนาคารจึงได้ จดั ให้ มีม าตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่ อ
ป้องกันการนําข้ อมูลภายในของธนาคารไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์ห้ามมิ
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะใช้ ข้อมูลภายในอันเป็ น
สาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ เพื่อทํา
การซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนันจะเผยแพร่
้
ส่สู าธารณชน นอกจากนี ้
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตัง้ แต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ ้นไป หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้ดํารง
ตําแหน่งระดับ บริ ห ารหน่วยงานขึน้ ไปหรื อเทีย บเท่าในสายงานบัญ ชี ห รื อ การเงิ น รวมถึงบุคคลที่ มี ความสัมพัน ธ์ กับ
กรรมการหรื อผู้บริ หาร ได้ แก่ค่สู มรสหรื อผู้ที่อยูก่ ินกันฉันสามีภริ ยา (แต่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
และนิติบคุ คลที่กรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อคูส่ มรสหรื อผู้ที่อยูก่ ินกันฉันสามีภริ ยา (แต่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส) หรื อบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรื อผู้บริ หาร ถื อหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 30 ของจํ านวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดและมี
สัดส่วนการถือหุ้นมากที่สดุ ในนิติบคุ คลดังกล่าว มีหน้ าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(สํานักงาน ก.ล.ต.) และนําส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ กบั สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ภายในกําหนดเวลาเดียวกัน เพื่อ
เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นและ/หรื อหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้ กําหนดนโยบายให้ กรรมการของธนาคารเปิ ดเผย
การซื อ้ ขายหุ้น และการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องธนาคาร โดยให้ รายงานข้ อ มูล ดังกล่าวให้ ค ณะกรรมการทราบด้ ว ย
นอกจากนีธ้ นาคารยังได้ จัดทําหลักจริ ยธรรมและหลักจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานของ
ธนาคารที่ ค รอบคลุม เรื่ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ภายใน และแนวทางในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ โดยหลี ก เลี่ ย งความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ธนาคารให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่
ค้ า เจ้ าหนี ้ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร (CIMB Thai Code of Conduct)
1. ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ า รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อ
ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในการทําธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ธนาคารได้ จัดตังหน่
้ วยงานบริ หารงาน
ประสบการณ์ลกู ค้ า หรื อ Customer Experience Management (CX) โดยหน่วยงานนี ้ จะทํางานร่วมกับศูนย์บริ การลูกค้ า
ทางโทรศัพท์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทําหน้ าที่รับและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ ของลูกค้ า ทังนี
้ ้ หน่วยงาน
บริ หารงานประสบการณ์ ลกู ค้ าได้ จดั ทํานโยบายการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อเป็ นเอกสารอ้ างอิงหลักและเป็ นแนวทางใน
การรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นของลูก ค้ า ตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ข องกลุ่ม ซี ไอเอ็ ม บี แ ละหน่ วยงานราชการ หน่ว ยงาน
บริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ าเป็ นหน่วยงานกลาง มีความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนของลูกค้ า เพื่อให้
มัน่ ใจว่าเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ ได้ รับการแก้ ไขจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม และทัน
เหตุการณ์ ซึง่ การจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนอย่างรวดเร็ วและเป็ นรูปธรรมนี ้มีผลต่อความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าต่อ
ธนาคารเช่นกัน นอกจากนี ้ ธนาคารยังให้ ความสําคัญ กับการรักษาข้ อมูลของลูกค้ าโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ องอย่างเคร่ งครั ด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้ อ มูล ดังกล่าวให้ กับบุค คลอื่น เว้ น แต่เป็ นกรณี เปิ ดเผยตามที่
กฎหมายกําหนดหรื อได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ าเท่านัน้
2. ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารให้ ความสําคัญกับการมีระบบการทํางานที่ทําให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ถื อเป็ นนโยบายที่ พ นัก งานทุกคนต้ องถื อปฏิบัติ ธนาคารเน้ นสร้ างผลตอบแทนที่ เหมาะสมแก่ผ้ ูถือหุ้น ปกป้ องรั กษา
ทรัพย์สนิ และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม ในขณะเดียวกันก็สง่ เสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิอย่างเต็มที่และเท่าเทียม
กันในลักษณะที่เปิ ดเผย เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสียรายนันจะต้
้ องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว นอกจากเป็ นการลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
3. พนักงาน
ธนาคารเชื่อ มัน่ ในการปฏิบ ตั ิต ่อ พนัก งานทุก คนอย่า งเป็ นธรรม และให้ ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาคุณ ภาพของ
บุคลากร โดยส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงานมีโอกาสในการยกระดับ
การปฏิบตั ิงานของตนและมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ ้น การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารมีการเติบโตที่
ยัง่ ยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี แม้ แต่ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม
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4. เจ้ าหนีแ้ ละคู่ค้า
ธนาคารยึดมัน่ ในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ โดยทํา
ธุรกิจกับเจ้ าหนี ้และคูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรมและสอดคล้ องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
5. คู่แข่ ง
ธนาคารเห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันและเป็ นธรรม จึงปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
รวมทังไม่
้ ก้าวล่วงเข้ าไปยังข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชื่อเสียงของคูแ่ ข่ง โดยมีการกําหนด
หลักปฏิบตั ิที่ดีทางจริ ยธรรมและกฎหมายเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับพนักงาน
6. ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้ างผลในทางบวกต่อชุมชนและสิง่ แวดล้ อมได้ จึงได้ มีการทําและส่งเสริ มกิจกรรม
การกุศลต่างๆ หลายรายการ ได้ แก่ พิธีทอดกฐิ น โครงการบริ จาคโลหิต และการบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สงฆ์
เด็กที่ด้อยโอกาส และชุมชนโดยทัว่ ไป (โปรดดูรายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารได้ ในหัวข้ อความรับผิดชอบต่อ
สังคม)
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
ธนาคารตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ทันการณ์ ชัดเจน และทัว่ ถึง โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่า วสารต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผ้ ู ลงทุน และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบโดยผ่ า นช่ อ งทางและสื่ อ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคารทังข้
้ อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลในแบบรายงาน
ประจํ า ปี ตามหลัก เกณฑ์ ข องทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจํ า ปี
(แบบ 56-2) และการดําเนินการโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุนต่อตลาดทุนไทย รวมทัง้
ให้ บริ การข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
และประชาชนทัว่ ไป การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้ แก่
•

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่ทําหน้ าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลธนาคารและป็ นตัวแทนใน
การสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สือ่ มวลชนและผู้ที่สนใจทัว่ ไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรม
ที่เป็ นสาระสําคัญอย่างถูกต้ อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2562 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อนําเสนอข้ อมูลทังทางตรงและทางอ้
้
อมดังนี ้
1. ธนาคารให้ การต้ อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์จํานวน 6 รายเข้ าพบฝ่ ายบริ หารรวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ เพื่อรับทราบ
สถานภาพการประกอบการ
2. จัดทําการเผยแพร่ขา่ ว (Press Release) ในกรณีที่บริ ษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรื อกิจกรรมทางธุรกิจที่สาํ คัญ
3. มีช่องทางให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามของผู้ลงทุนและสือ่ มวลชนที่ติดต่อทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่
ir@cimbthai.com หรื อทางโทรศัพท์ 02-626-7738 หรื อทางเว็บไซต์
http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
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การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารสูป่ ระชาชนทัว่ ไปเกี่ยวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้ ผ้ สู นใจได้ ทราบข้ อมูลอย่างทัว่ ถึง และเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้ สอบถามธนาคารเกี่ยวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในสาขา
ด้ านการเงินและการธนาคาร การบริ หารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชี ตรวจสอบและเป็ นบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่ง
ในหน่วยงานของรัฐ รวม 11 คน การเลือกตังคณะกรรมการของธนาคารเป็
้
นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามข้ อบังคับ
ธนาคาร ซึ่งกําหนดให้ คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้ กําหนด
โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและการจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยต่างๆ ให้ สอดคล้ องตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ประกอบด้ วย
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
2
คน
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
4
คน
กรรมการอิสระ
5
คน (ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทัง้ คณะ)
โดยกรรมการอิสระ 3 คนดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณ สมบัติที่สอดคล้ องตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็ นบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อ
แบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริ หารงานประจําออกจากกัน ไม่ให้ คนใดคนหนึง่ มี
อํานาจโดยไม่จํากัด ตลอดจนเพื่อความเป็ นอิสระของประธานกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนตามข้ อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจํ าปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการจํ านวนหนึ่งในสามของจํ านวนกรรมการที่ จะพึงมีออกจากตํ าแหน่ง และในปี ต่อๆไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งอาจได้ รับการเลือกตังเข้
้ ามา
ใหม่ก็ได้
ธนาคารกําหนดนโยบายเรื่ องการดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื่นของคณะกรรมการไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี ้
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กรรมการ ผู้จดั การ และผู้มีอํานาจในการจัดการและที่ปรึ กษาของธนาคาร สามารถเป็ นประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ในบริ ษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยไม่รวมการ
ดํารงตําแหน่งในธนาคาร
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี อํานาจในการจัด การ และที่ป รึ ก ษาของธนาคาร สามารถเป็ นกรรมการในบริ ษั ทจด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศได้ ไม่เกิ น 5 บริ ษั ท (นับ การดํ า รงตํ า แหน่ งเป็ น
กรรมการของธนาคารเป็ น 1บริ ษัทด้ วย) ทังนี
้ ้ ไม่นบั รวมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้ มาจาก
การปรับโครงสร้ างหนี ้

ธนาคารได้ แต่งตัง้ นางปฏิ มา จํ าปาสุต เป็ นเลขานุการบริ ษั ทและทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่ อทําหน้ าที่ให้
คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
- ให้ คําปรึกษา และคําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการ ในข้ อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิข้อบังคับต่างๆของธนาคารให้
มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- จัดให้ มีและดําเนินการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังติ
้ ดตาม
ให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของธนาคาร
- ดําเนินการจัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าทีข่ องกรรมการใหม่ แนะนําลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้ แก่กรรมการใหม่
- จัดให้ มีหลักสูตรฝึ กอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้ มีทกั ษะและประสบการณ์ ที่
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การทําหน้ าที่กรรมการ
- ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลธนาคาร เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป เพื่อให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร
- ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้ านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท
ข. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการได้ มี การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุด ย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดการ Board Risk and Compliance Committee ฯลฯ
เพื่อช่วยกลัน่ กรองการปฏิบัติงานเฉพาะด้ านและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจน เพื่อให้ ธนาคารมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ค. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ความเป็ นผู้นําและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็ นบุคคลที่มีภาวะผู้นํา และวิสยั ทัศน์ มีความรู้ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้ ความสําคัญ กับ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม มีความหลากหลายของทักษะ และมีความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ กับ
ธนาคาร คณะกรรมการธนาคารกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของธนาคาร เพื่อส่งต่อให้ ฝ่ายจัดการนําไปใช้ เป็ นกลยุทธ์และ
ตังเป
้ ้ าหมายในระยะยาว โดยมีการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้ ธนาคารมีการ
นํากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิจริ ง ตลอดจนจัดให้ มีนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานด้ านต่างๆ รวมทังกํ
้ าหนดให้ มี
การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถดําเนินธุรกิจได้
สอดคล้ องกับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ธนาคารกําหนดบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนกรรมการของ
ธนาคารไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการและข้ อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจและมุ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเข้ าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตามดูแลให้ มีระบบ
ควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่ มีประสิทธิ ภาพ และสามารถประเมิ นการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการตาม
นโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2. จริยธรรมและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ธนาคารกํ าหนดหลัก จริ ย ธรรมและหลัก จรรยาบรรณทางธุรกิ จ ของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารที่มีตอ่ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่
ค้ า/เจ้ าหนี ้ ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ การรักษาความลับของ
ลูกค้ า ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรมในวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎ
ข้ อบังคับอย่างเคร่ งครัด อีกทังให้
้ ความร่ วมมือต่อองค์กรที่กํากับดูแลอย่างเคร่ งครัด โดยให้ ถือเป็ นภาระหน้ าที่ที่บุคลากร
ของธนาคารทุกคนต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเป็ น
ประจําโดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างถูกต้ อง หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการ
ลงโทษผู้ละเมิดนันทางวิ
้
นยั (โปรดดูรายละเอียดหลักจริ ยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารได้ ที่เว็บไซต์
้ ้ ธนาคารได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม
ธนาคาร www.cimbthai.com) ทังนี
และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผ่าน Lotus Notes
ธนาคารมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการ
ระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี ้
• นโยบายในการพิจารณาให้ สินเชื่อ หรื อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมที่มีลก
ั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง หรื อแก่กิจการที่มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ องกับธนาคาร กรรมการ หรื อผู้มี
อํานาจในการจัดการของธนาคาร ซึง่ อัตราส่วนในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ทังนี
้ ้ ธุรกรรมดังกล่าวจะได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการหรื อผู้
มีอํานาจในการจัดการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับการให้ สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะ
คล้ ายการให้ สินเชื่อนันๆ
้ เข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีนโยบายเกี่ยวกับข้ อห้ ามและหลักเกณฑ์ใน
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การให้ สนิ เชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่กรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการของ
ธนาคารและ/หรื อบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ซึง่ มีการกํากับ
ดูแลและดําเนินการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมาย และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
น โย บ าย Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะน โย บ าย Personal Account Dealing ซึ่ งกํ า ห น ด
จรรยาบรรณ ข้ อห้ าม หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิสําหรับการป้องกันการล่วงรู้ หรื อใช้ ข้อมูลภายในของลูกค้ าซึ่งยังไม่มี
การเปิ ดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ ตนเองหรื อบุคคลใดๆ อัน เนื่องจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากธนาคาร
นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญ โดยกําหนดไว้ ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้ แก่ การตกลง
เข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ การตกลงเข้ าทํารายการเพื่อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
สําคัญ และ/หรื อ สิทธิ ในการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ ที่สําคัญ ของธนาคาร โดยธนาคารต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หากรายการดังกล่าวเข้ าเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการธนาคาร รองกรรมการผู้จดั การใหญ่หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู้บริ หารระดับสูงและผู้บริ หารซึง่ ดํารงตําแหน่ง
ในการเงิ น และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ตามข้ อ กํ าหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัด การต้ อ ง
ดําเนินการดังนี ้
1) ดูแลให้ สาระของรายการเป็ นธรรม คือ รายการนันจะต้
้
องสมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร และ
เงื่อนไขของรายการไม่แตกต่าง หรื อเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และ
2) ดูแลให้ กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างเพียงพอ
การดําเนินการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีขนั ้ ตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติ
จะต้ องไม่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียกับการทํารายการ และกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียต้ องไม่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง นอกจากนี ้
กรณีที่รายการดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารอาจจัดให้ มีความเห็นจากที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพิ่มเติม
ง. การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ ลว่ งหน้ าตลอดทังปี
้ โดยจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่าง
น้ อยหนึ่งครัง้ ในทุกๆไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และอาจจัดให้ มีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อม
ระเบียบวาระการประชุมไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และจัดส่งเอกสาร
ประกอบวาระต่างๆ เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาศึกษา รวมทัง้ จัดสรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้ พร้ อมสําหรับการตรวจสอบของคณะกรรมการและ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในปี 2562 ธนาคารได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ (รายละเอียดการ
เข้ าร่วมประชุมของกรรมการได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ “การเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ”)
เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการมีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมหารื อระหว่าง
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร เพื่ออภิปรายเรื่ องต่างๆ ของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย โดยในปี 2562 มีการประชุม
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
ธนาคารจัดให้ มี การประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจํ าทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและอุปสรรคตลอดจนข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะต่างๆ อันจะ
นําไปสูก่ ารปรับปรุ งแก้ ไขการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินแบบรายคณะ ทัง้ (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธี
ประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ได้ แก่ 1) โครงสร้ างและคุณ สมบัติของคณะกรรมการ 2)
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหน้ าที่ของกรรมการ 5)
ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริ หาร และประเมินแบบรายบุคคล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ 1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท
หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมี ร ะดับ คะแนนตัง้ แต่ 0-4 จากไม่ เห็ น ด้ วยอย่างยิ่ ง หรื อ ไม่มี ก าร
ดําเนินการในเรื่ องนัน้ ถึงเห็นด้ วยอย่างมาก หรื อมีการดําเนินการในเรื่ องนันอย่
้ างดีเยี่ยม โดยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผู้รวบรวมและประมวลผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ ในปี 2562 สรุ ป ได้ ดังนี ้ 1) การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของ
คณะกรรมการธนาคารทังคณะ
้
มีระดับคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.52 2) การประมินผลการปฏิบตั ิงาน

ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.47 3)การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคลแบบไขว้ มีระดับคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.71
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับ
ดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ ทําการทบทวนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองในรอบปี ที่ผา่ นมาตามขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนําผลการประเมินไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิหน้ าที่ ทังนี
้ ้ การประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยใช้ วิธีการประเมินตนเองแบบรายคณะและ
ประเมินแบบรายบุคคล โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ สง่ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ แก่กรรมการแต่ละคณะเพื่อ
ทําการประเมิน และได้ สรุ ปผลการประเมินและนําข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดย่อยมาเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาและนําความเห็นมาใช้ ในการพัฒนาต่อไป
นอกจากนี ้ ธนาคารยังได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับดัชนีวดั ผลสําเร็ จ (Key Performance Indicator) ที่กําหนดตามกลยุทธ์และ
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เป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้ทําหน้ าที่รวบรวมผลประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมานําเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณา
ฉ. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดโดยพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน และกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานที่กํากับดูแล ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าว
มีอตั ราที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ระดับค่าตอบแทนของสถาบันอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาคารกําหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ ในข้ อบังคับของธนาคารอย่างกว้ างๆ เพื่อให้ มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามผลการดําเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยข้ อบังคับธนาคารกําหนดให้ ธนาคารสามารถ
พิจารณาให้ สิทธิ กรรมการในการได้ รับค่าตอบแทนจากธนาคารในรู ปของเงิ นรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตั ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ทัง้ นี ้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิท ธิ ข องพนัก งานหรื อ ลูก จ้ างของธนาคารซึ่ งได้ รับ เลือ กตัง้ เป็ นกรรมการในอัน ที่ จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของธนาคาร

•

คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้เสนอข้ อ มูล ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ กําหนดขึน้ โดยคํานึงถึงปั จ จัยต่างๆ เช่น ความ
สอดคล้ องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอื่นๆ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 25 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ค่ าเบีย้ ประชุมและค่ ารับรองคณะกรรมการ

ตําแหน่ ง
●

●

●

ค่ ารั บรอง
(รายเดือน)

ประธานกรรมการ
70,000 บาท
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
หมายเหตุ
1. กรรมการเป็ นผูเ้ สียภาษี เงิ นได้ทีเ่ กิ ดขึ้น

ปี 2562
ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเข้ าประชุม

71,500 บาท
48,400 บาท
24,000 บาท

2. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครัง้ เดียว โดยไม่พิจารณาถึงจํ านวนครัง้ ของการประชุมต่อเดือน
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3. ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จากคณะกรรมการธนาคารให้ เป็ น
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคาร ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี ้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี ้ยประชุม โดย
ค่าเบี ้ยประชุมนี ้จะได้ รับตามจํานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ
(ตําแหน่ ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
● ประธาน
● กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
● ประธาน
● กรรมการ
หมายเหตุ
1. กรรมการเป็ นผูเ้ สียภาษี เงิ นได้ทีเ่ กิ ดขึ้น

ปี 2562
ค่ าเบีย้ ประชุม
(รายเดือน)

ค่ าเข้ าประชุม

39,600 บาท
22,000 บาท

32,400 บาท
18,000 บาท

28,600 บาท
22,000 บาท

23,400 บาท
18,000 บาท

2. ค่าเบีย้ เข้าประชุมจะจ่ายตามจํ านวนครัง้ ของการประชุม

•

•

•

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ ้นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
คณะกรรมการอาจแต่งตังบุ
้ คคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในกิจการงานของ
ธนาคาร โดยกําหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการมีหน้ าที่เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริ มให้ กรรมการได้ เข้ ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และศึกษาดูงานที่ เกี่ ยวข้ องต่างๆอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อเพิ่ มพูนความรู้ และพัฒ นาวิสยั ทัศน์ ให้ กว้ างไกล โดยกรรมการ
ธนาคารส่วนใหญ่ ได้ ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการเป็ นกรรมการบริ ษัทจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) ได้ แก่ หลัก สูต ร Director Certification Programme (DCP) และหลัก สูต ร Director
Accreditation Programme (DAP) เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ รายละเอียดการฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละคนได้ แสดงไว้ ที่ประวัติ
คณะกรรมการธนาคาร
โดยในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ าอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบตั ิงาน
ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการ
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง

-

2. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ

-

3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ

-

4. นายชาญมนู สุมาวงศ์

-

5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

-

6. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์

-

7. นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ

-

8. นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

หลักสูตรอบรม / สัมมนา
หลักสูตร Global Board Leadership Summit, Singapore
หลักสูตร Audit 101 Session
หลักสูตร Friends of Thailand Circle Talk Series: Navigating ASEAN in a
Turbulent World
หลักสูตร Bank Negara Malaysia Annual Report 2018 / Financial Stability
and Payment Systems Report 2018 Briefing Session
หลักสูตร Tech Risk Workshop
หลักสูตร The Future of Fintech in ASEAN
หลักสูตร Risk Posture Workshop
หลักสูตร 3rd Regional Direcors’ Sharing Session
หลักสูตร 2020 Budget Focus Group Meeting Improving Access to
Financing (Through Financial Innovation)
หลักสูตร Sustainable Finance Conference by CIMB
หลักสูตร Khazanah Megatrend Forum 2019
หลักสูตร SC Industry Dialogue 2019 (Corporate Finance)
หลักสตูร FIDE Forum-Leadership In A Disruptive World – The Changing
Role of Boards by Graham Poston
หลักสูตร Enhancing Corporate Governance by Understanding Legal
Liabilities “Act or Resign” by Malaysian Anti Corruption Commission
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
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หลักสูตรอบรม / สัมมนา

ไอเอ็มบี ไทย
9. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โน - หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
เออร์ ราชิด
ไอเอ็มบี ไทย
10. เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล - หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience จัดโดยธนาคาร ซี
อาฮ์มดั
ไอเอ็มบี ไทย
สําหรับในปี 2562 มีกรรมการใหม่ที่ได้ รับแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมจํานวน 5
คน ทังนี
้ ้ ธนาคารจัดให้ มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจํา
พร้ อมทังได้
้ สง่ มอบคูม่ ือกรรมการเพื่อให้ ปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทังรวบรวมกฎหมายและข้
้
อกําหนดต่างๆ ที่
กรรมการควรทราบในฐานะการเป็ นกรรมการ
ซ. แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้ ทรัพยากรบุคคล
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพื่อสรรหาและเตรี ยมความพร้ อมของผู้บริ หารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศกั ยภาพที่จะ
สืบทอดตําแหน่งสําคัญในการบริ หารงานและดําเนินธุรกิจของธนาคารได้ อย่างต่อเนื่อง ทังที
้ ่สามารถสืบทอดตําแหน่งได้
ทันทีหรื อในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขนตอนสํ
ั้
าคัญในการดําเนินการ เพื่อผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร
9.2
คณะกรรมการชุดย่ อยของธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
3. Board Risk and Compliance Committee
4. คณะกรรมการสําหรับธุรกรรมชาริ อะฮ์
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ิริกลุ
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
3. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
5. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
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เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
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อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1.
ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมายทังในด้
้ านบัญชี หลักปฏิบตั ิในการรายงานต่างๆ และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และหลักปฏิบัติในการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิ ผลหรื อไม่ โดยคํานึงถึงข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารแห่ง สปปลาว ข้ อกําหนดสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่ออกโดย
หน่วยงานของทางการด้ วย
2. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานของตรวจสอบภายใน
3. เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
รวมทังสอบทานประสิ
้
ทธิผลของการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
4. สอบทานประเด็นสําคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้ านการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกํากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแล
ให้ มีการดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็ วจากฝ่ ายจัดการ
5. สอบทานให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายใน
กลุม่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. สอบทานรายการที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันทังหมดซึ
้
่งเสนอโดยฝ่ ายจัดการ อันอาจเกิดขึ ้นภายในกลุม่ ธนาคาร
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็ นระยะๆ
7. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ ยวกับการดําเนินการแก้ ไขหรื อการปรับปรุ งประเด็นต่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มี
การทุจริ ตการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสําคัญด้ านการควบคุมภายใน หรื อการฝ่ าฝื นข้ อกําหนด
ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หากคณะกรรมการธนาคารหรื อ ฝ่ ายจัด การไม่ ได้ มี ก ารดํ าเนิ น การอย่างเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากํ าหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้ องรายงานรายการ
ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของธนาคาร
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ลงนาม รายงานนีจ้ ะต้ องมีข้อมูลอย่างน้ อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยกําหนด
9. กํ าหนดขอบเขต บทบาท และหน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบของผู้เชี่ ยวชาญภายนอกในการให้ บ ริ การคํ าปรึ กษาแก่
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อการแต่งตังฝ่้ ายบริ หารเพื่อทําหน้ าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ(หากมี) เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดแจ้ ง
10. เห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมตั ิ
11. อนุมตั ิกฎบัตรของตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ื่นใดตามที่กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ปฏิบตั ิภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
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2. คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
กรรมการอิสระ
เป็ น
2. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
เป็ น
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์
4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

กรรมการอิสระ
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล

เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการและประธาน
สํารอง
กรรมการ
เลขานุการ

อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ด้ านสรรหา
•
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป) เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหากมีการร้ องขอ
•
คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆดังต่อไปนี ้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมตั ิ
ก) กรรมการธนาคาร
ข) กรรมการธนาคารที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป
•

•
•

2.
•

•

ดูแลให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นไป โดยคณะกรรมการจะต้ อ งประกอบด้ ว ยบุค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของธนาคาร
พิจารณาการแต่งตังและค่
้
าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทในเครื อของธนาคารและเสนอให้ คณะกรรมการของ
บริ ษัทในเครื อเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
ด้ านกําหนดค่าตอบแทน
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้ แก่
กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่ ขึน้ ไป) โดยต้ องมีห ลักเกณฑ์ ที่ชัด เจน
โปร่งใส เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หากมีการร้ องขอ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรื่ องผลประโยชน์และสวัสดิการต้ องครอบคลุมในทุกด้ านที่เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ ที่
เกี่ยวข้ องด้ วย)
ดูแ ลให้ ก รรมการ และผู้มี อํ านาจในการจัด การ (ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ ขึน้ ไป) ได้ รับ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น
ควรได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายนัน้
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กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้น
ไป) เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ผลตอบแทนประจํ าปี โดยจะต้ อ งคํ า นึงถึ งหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และความเสี่ย งที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงให้ ความสําคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
ด้ วย
•
เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมทังจั
้ ดทํารายงาน
การกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้ อยต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี ของธนาคารด้ วย
•
ทบทวนโครงสร้ างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group
•
พิ จ ารณาและเสนอกรอบการปรั บ เงิ น เดื อ นและโบนั ส ประจํ า ปี ของกลุ่ม ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย เพื่ อ ให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
•
อนุมตั ิการปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงานที่มีคา่ ใช้ จ่ายไม่เกิน 50 ล้ านบาท
3. ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
•
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของ
ธนาคาร เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
•
อนุ มั ติ แ นวปฏิ บั ติ ด้ านการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องนํ า ไปปฏิ บัติ และรายงานให้
คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
4. พิจารณาเรื่ องต่างๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
•

3. Board Risk and Compliance Committee (BRCC)
Board Risk Committee ประกอบด้ วย
1. นางสาวเซรี นา่ ตัน เหม่ ชเว็น
กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
2. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
กรรมการ อิสระ
3.
4.
5.
6.

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ
นายอาทิตย์ มาสถิรกุล

7. นายเศรษฐจักร ลียากาศ

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ อิสระ
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย่ ง
สําหรับงานบริ หารความเสีย่ ง
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
สําหรับงานกํากับการปฏิบตั ิงาน
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เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการและ
ประธานสํารอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เล ข า นุ ก า ร

เป็ น

เล ข า นุ ก า ร
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อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1.1 งานด้ านการบริ หารความเสีย่ ง
1.1.1 อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการด้
้
านความเสีย่ งชุดต่างๆ และกําหนดอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงกรรมการและแต่งตังกรรมการใหม่
้
ดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(2) คณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน
(3) Thailand Underwriting Committee
(4) คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
(5) คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
(6) คณะกรรมการด้ านความเสีย่ งชุดอื่นๆ ที่ได้ รับการแต่งตังและรายงานตรงต่
้
อ Board Risk and
Compliance Committee
1.1.2 อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ ง เพดานความเสีย่ งและ Management Action
Trigger (MAT) ของความเสีย่ งด้ านต่างๆ เช่น ความเสีย่ งด้ านตลาด ความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ าน
ปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดังนี ้
กรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ ง เพดานความเสีย่ งและ MAT ของธนาคาร
(1) อนุมตั ิกรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ งใหม่ หรื อการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทําให้
ระดับความเสีย่ งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ หน่วยงานราชการอนุญาตให้ คณะกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
(2) อนุมตั ิเพดานความเสีย่ งและ MAT ทุกประเภท ซึง่ หน่วยงานราชการอนุญาตให้ คณะกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
กรอบนโยบายบริ หารความ/เสีย่ ง เพดานความเสีย่ งและ MAT ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(1) ให้ ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริ หารความเสีย่ งใหม่ที่บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจําเป็ นต้ องมี
หรื อการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทําให้ ระดับความเสีย่ งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ก่อนนําเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(2) พิจารณาให้ ความเห็นชอบเพดานความเสีย่ งและ MAT ต่างๆ ก่อนนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
1.1.3 กํากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งทุกประเภทและการบริ หารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน ดังนี ้
(1) ติดตามการดําเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริ หารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/
นโยบายและกลยุทธ์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ว่ามีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามที่กําหนด
(2) พิจารณาอนุมตั ิ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพื่อใช้ ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Testing)
1.1.4 พิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิข้อเสนอที่ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้ านความเสีย่ งชุด
ต่างๆ รวมถึง
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(1) บุคคลที่ 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
อนุมตั ิบคุ คลที่ 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
จํากัด และบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่ มขายผลิตภัณฑ์ หรื อให้ ความเห็นชอบ
บุคคลที่ 3 (ใหม่) ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9)
อนุมตั ิเครื่ องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation
Results รวมถึงกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.1.5 กําหนดแนวทางด้ านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้ านความเสีย่ งชุดต่างๆ
1.1.6 ดูแลให้ มีโครงสร้ างพื ้นฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเครื่ องมือวัดความเสีย่ งด้ านต่างๆ และองค์ประกอบ
อื่นๆ สําหรับการบริ หารความเสีย่ งของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ ระดับความเสีย่ ง
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้ างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสีย่ งและวินยั ในการบริ หาร
ความเสีย่ ง ให้ มีอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
1.1.7 แต่งตังที
้ ่ปรึกษาภายนอกเพื่อทบทวนและให้ คาํ ปรึกษาเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งแก่ BRCC ตามความ
จําเป็ น
1.1.8 อนุมตั ิและกํากับดูแลให้ การดําเนินการดังต่อไปนี ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
(1) การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
(2) การควบคุมกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ ง
1.2 การกํากับดูแลความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
1.2.1 ให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์
1.2.2 สอบทานและประเมินถึงประเด็นความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย เพื่่อให้ มนั่ ใจว่าประเด็นดังกล่าว
ได้ รับการแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว
1.2.3 สอบทานประเด็นสําคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้ านการควบคุมภายใน และการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามทีผ่ ้ ตู รวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกํากับดูแลของทางการ
และดูแลให้ มีการดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ ายจัดการ
1.2.4 สามารถพิจารณาอนุมตั ิรายการดังต่อไปนี ้
(1) กรอบ นโยบาย คูม่ ือปฏิบตั งิ าน และหลักจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวกับการกํากับการปฏิบตั ิงาน และการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย รวมทัง้
อนมุตั ิการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คูม่ ือปฏิบตั ิงาน และหลักจรรยาบรรณดังกล่าว
(2) รายงานการกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) สําหรับรายงาน
ต่อหน่วยงานกํากับดูแลของทางการต่างๆ
(3) กฎบัตรของหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน
(4) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน
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1.2.5 ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายโดยรวมของธนาคาร โดย
ให้ ความสําคัญต่อการเสริ มสร้ างบทบาทในการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และโครงสร้ าง
1.2.6 ทบทวนกลยุทธ์ของการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
1.2.7 พิจารณาระดับความเสีย่ งของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ าย รวมถึงมาตรการควํ่าบาตร เพื่อการกําหนดเงื่อนไขและความเสีย่ งที่ยอมรับได้ โดย
ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ดงั กล่าวพัฒนาขึ ้นจากการพิจารณาความเสีย่ งของลูกค้ า ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง
และภูมิศาสตร์ รวมถึงประเภทธุรกิจ
1.3 ประเมินผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย่ งและผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน ซึง่ รายงานโดยตรงต่อ BRCC
ครอบคลุมถึง : บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
4. คณะกรรมการชุดย่ อยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านศาสนาอิสลาม ซึ่งมิได้ เป็ นพนักงานของธนาคาร และ/หรื อ มิได้ ดํารงตําแหน่งใน
ธนาคารอื่นใด
1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
2. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ตา่ งๆ ในการประกอบกิจการการให้ บริ การหรื อธุรกรรมทางการเงินตามหลักชาริ อะฮ์ (Shariah
Business) ผ่านธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
2. ให้ ความเห็นและนําเสนอเรื่ องดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรื อ คณะกรรมการย่อยที่เกี่ยวข้ องอื่นๆของ
ธนาคาร
9.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะกรรมการจัดการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดร่วม ธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสีย่ ง
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริ หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
เป็ น
รองผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
เป็ น
ผู้บริ หารสูงสุดสือ่ สารองค์กร
เป็ น
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
ผู้บริ หารสูงสุดธนบดีธนกิจ
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารประสบการณ์ลกู ค้ า
ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย
เลขานุการบริ ษัท
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เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
อํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้ คําปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. ควบคุมดูแลและประเมินผลการดําเนินงานด้ านต่างๆของธนาคาร
3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริ หารงานด้ านต่างๆของธนาคาร
4. พิจารณาแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการบริ หารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
5. กําหนดการทํางานร่วมกันระหว่างสายงานและการทํางานระหว่างประเทศ
6. พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่สาํ คัญอย่างรัดกุม
7. อนุมตั ิอํานาจอนุมตั ิเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับความเสีย่ ง
8. อนุมตั ิปรับปรุ งแก้ ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริ หารจัดการ/การปฏิบตั ิการ/
เรื่ องอื่นๆที่หน่วยงานกํากับดูแลไม่ได้ กําหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณาอนุมตั ิการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนุมตั ิและนโยบายของธนาคารที่มีผลกระทบจากการปรับโครงสร้ าง
องค์กร
10. อนุมตั ิการแต่งตังเปลี
้ ่ยนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื่อ
การสือ่ สาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
11. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปั ญหาที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเงินในโครงการ 1Platform
12. ทบทวนให้ ความเห็นพิจารณาและอนุมตั ิตงสํ
ั ้ ารองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร/ผู้บริ หาร
ถูกฟ้ องร้ องตามที่นําเสนอโดยหน่วยงานกฎหมาย
13. อนุมตั ิค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุนหรื อการแนะนําลูกค้ าที่ผา่ นช่องทางสายงานธุรกิจรายย่อย สําหรับกรณี
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากที่คณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ เคยอนุมตั ิแล้ ว
14. อนุมตั ิผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้
เคยอนุมตั ิแล้ ว
15. อนุมตั ิการแต่งตังตั
้ วแทนประกันภัยของธนาคาร
16. เรื่ องอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
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9.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การกํากับดูแลการจัดการของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

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

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

ธนาคารมีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการธนาคารได้ มีนโยบายและกําหนดเป็ นระเบียบงาน ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
ธนาคาร รวมถึ งคู่ส มรส และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะใช้ ข้ อ มูล ภายในอัน เป็ นสาระสํา คัญ และมี ผ ลกระทบต่อ การ
เปลี่ย นแปลงหลัก ทรั พ ย์ ข องธนาคาร ซึ่ง ยัง ไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน ไปใช้ เพื่ อ ทํ า การซื อ้ ขาย โอน หรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนันจะออกสู
้
ส่ าธารณชน
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงตังแต่
้ ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ ้นไป หรื อผู้ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่า และผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารหน่วยงานขึ ้นไปหรื อเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรื อการเงิน รวมถึงบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ กบั กรรมการหรื อผู้บริ หาร ได้ แก่คสู่ มรสหรื อผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริ ยา (แต่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส) บุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบคุ คลที่กรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อคู่สมรสหรื อผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริ ยา (แต่ไม่ได้ จดทะเบียน
สมรส) หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรื อผู้บริ หาร ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิ ออก
เสียงทังหมดและมี
้
สดั ส่วนการถือหุ้นมากที่สดุ ในนิติบคุ คลดังกล่าว มีหน้ าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อ
ล่วงหน้ า รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มี
การซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ หรื อสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ (สํานัก งาน ก.ล.ต.) และนํ า ส่งสําเนารายงานดังกล่า วให้ กับ สํา นัก กรรมการผู้จัด การใหญ่ ภายใน
กําหนดเวลาเดียวกัน เพื่อเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นและ/หรื อหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้ กําหนดนโยบายให้
กรรมการของธนาคารเปิ ดเผยการซื ้อขายหุ้นและการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคาร โดยให้ รายงานข้ อมูลดังกล่าวให้
คณะกรรมการทราบด้ วย
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9.6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่ าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อการแต่งตังเป็
้ น
ผู้สอบบัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา
เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี รายชื่อของผู้สอบบัญชีภายนอกที่จะนําเสนอต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่ าสอบบัญชี
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีภายนอกดังนี ้
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุม่ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจํานวนรวม 11.9 ล้ านบาท โดยมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ค่าเดินทาง
และค่าถ่ายเอกสาร
(2) ค่ าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)
สําหรับค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา กลุม่ ธนาคารได้ รับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสงั กัดเป็ นจํานวนเงิน 6.6 ล้ านบาท
9.7 คณะกรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิทบทวนนโยบายหลักการกํากับดูแล
กิจการของธนาคารให้ สอดคล้ องกับ CG Code เพื่อนํามาปรับใช้ ตามบริ บททางธุรกิจของธนาคาร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้ ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้ านการกํากับดูแลกิจการที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
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10.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ธนาคารให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลัก ด้ วยตระหนักว่าการที่
ธุรกิจจะเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนต้ องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า
เจ้ าหนี ้ และภาครัฐ ธนาคารจึงได้ กําหนดนโยบายต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ าตลอดเวลา เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกู ค้ าด้ วยการนําเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารมุ่งมัน่ ให้ มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่ งใส เกิดผลการดําเนินงานที่ สามารถ
สร้ างผลตอบแทนที่ดีเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มัน่ คงและเหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาไว้
ซึง่ ทรัพย์สนิ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
พนักงาน
ธนาคารถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีคา่ อย่างยิง่ จึงมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ า มีความมัน่ คงในอาชีพและให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถและผล
การปฏิบตั ิงาน
คู่ค้า/เจ้ าหนี ้
ธนาคารยึดมั่นในการดํ าเนินธุรกิ จด้ วยความซื่อสัตย์ อยู่บนพืน้ ฐานของการปฏิบัติ ตามสัญ ญาและภายใต้
เงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็ นธรรมและเสมอภาคต่อคูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้
ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เป็ นหนึง่ ในนโยบายของธนาคารที่จะตอบแทนต่อสังคม ธนาคารจึงมุ่ง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้ มีกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยรวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งขันทางการค้ า
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริ มการแข่งขันภายใต้ กรอบกติกาที่เป็ นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ ที่ปราศจากความจริ ง
หรื อไม่เป็ นธรรม
การให้ ความร่ วมมือต่ อองค์ กรที่กาํ กับดูแล
ธนาคารมีนโยบายให้ ความร่ วมมือต่อองค์กรที่กํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มที่ โดยธนาคารจะรายงานข้ อมูล
ข่าวสาร หรื อสารสนเทศต่อองค์กรที่กํากับดูแลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารกําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่ อสังคม โดยกําหนดหลักการ 8 ข้ อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่ อ
สังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ดังนี ้
1.

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

2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม รวมถึง
ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการต่อต้ าน ธนาคารยังได้ จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรื่ อง “การ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น” เพื่ อให้ ก รรมการ ผู้บ ริ หาร พนักงาน และบริ ษั ท ในเครื อ ยึด ถื อ และปฏิ บัติต ามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หารความเสีย่ งการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร
3.

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

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

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

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

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชดั เจนในการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว ธนาคารร่วมกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB
Foundation) เปิ ดตัวโครงการ "คอมมิวนิตี ้ ลิงค์" (Community Link) ซึ่งก่อตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยแนวคิดหลักคือ สาขาต่างๆ ทัว่ ประเทศจะทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลาง ในการเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมอย่างใกล้ ชิ ดในการดํ าเนิ น งาน ด้ วยการร่ วมมือ กับ องค์ ก รส่วนท้ องถิ่ น และองค์ ก รที่ ไม่แสวงหากํ าไร ในการ
สร้ างสรรค์โครงการที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับความต้ องการในพื ้นที่นนั ้ ๆ อย่างแท้ จริ ง โดยประสานความร่วมมือทังใน
้
ส่วน ลูกค้ า ผู้บริ หาร สื่อมวลชน และพันธมิตรของธนาคาร ริ เริ่ มและต่อยอดโครงการ ด้ วยความรู้ ความเข้ าใจในชุมชน
อย่างแท้ จริ ง แต่พฒ
ั นาด้ วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน
8.

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

การดําเนินงาน

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

การประกอบกิจการเพื่อความเป็ นธรรม
ธนาคารดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดหรื อ ระเบี ย บที่
หน่วยงานกํากับดูแลเป็ นผู้กําหนด นอกจากนี ้ ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยได้ กําหนดในนโยบาย ดังนี ้
• นโยบายในการพิจารณาให้ สินเชื่อ หรื อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมที่มีลก
ั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง หรื อแก่กิจการที่มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ องกับธนาคาร กรรมการ หรื อผู้มี
อํานาจในการจัดการของธนาคาร ซึง่ อัตราส่วนในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ทังนี
้ ้ ธุรกรรมดังกล่าวจะได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้ วยมติเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการหรื อผู้
มีอํานาจในการจัดการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับการให้ สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะ
คล้ ายการให้ สินเชื่อนันๆ
้ เข้ าร่ วมพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี ้ ธนาคารยังมีนโยบายเกี่ยวกับข้ อห้ ามและหลักเกณฑ์ใน
การให้ สนิ เชื่อ ก่อภาระผูกพัน หรื อ ทําธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อแก่กรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการของ
ธนาคารและ/หรื อบริ ษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ซึง่ มีการกํากับ
ดูแลและดําเนินการที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมาย และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
• น โย บ าย Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะน โย บ าย Personal Account Dealing ซึ่ งกํ า ห น ด
จรรยาบรรณ ข้ อห้ าม หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิสําหรับการป้องกันการล่วงรู้ หรื อใช้ ข้อมูลภายในของลูกค้ าซึ่งยังไม่มี
การเปิ ดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ ตนเองหรื อบุคคลใดๆ อัน เนื่องจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากธนาคาร
• นโยบายเกี่ ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญ โดยกําหนดไว้ ในหลัก การกํากับดูแลกิ จการของธนาคาร ได้ แก่ การตกลง
เข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ การตกลงเข้ าทํารายการเพื่อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
สําคัญ และ/หรื อ สิทธิ ในการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ ที่สําคัญ ของธนาคาร โดยธนาคารต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (Collective Action Coalition) (CAC) เพื่อส่งเสริ มหลักการที่แน่วแน่ของธนาคารในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิและข้ อกําหนดที่เหมาะสมในการป้องกันการคอร์ รัปชัน่ โดย
จัด ทํ า นโยบายและแนวปฏิ บัติ เรื่ อ ง การต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่น (Anti-Corruption Policy and Procedures) เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนดําเนินการ
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ เพื่อ
ป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร
นอกจากนี ้ ธนาคารยังสนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างเป็ นรูปธรรมด้ วยการกําหนดและสือ่ สารนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเรื่ อง การให้ การรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรอง (No Gift Policy and Procedures) เพื่อรณรงค์ให้ พนักงาน
ทุกระดับชันร่
้ วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่ งใส ตลอดจนขอความร่วมมือจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
ต่างๆในการงดเว้ นการให้ ของขวัญแก่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานธนาคาร ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันและลดโอกาสของการนํามาซึง่ ความ
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เสี่ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน่ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดําเนินธุรกิจ
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใส และหลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นหลักสําคัญในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินของธนาคาร
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่พนักงานมากยิ่งขึ ้น ธนาคารได้ จดั ทําสือ่ การเรี ยนรู้เรื่ องการต่อต้ าน
คอร์ รัปชั่น และหลักการปฏิบัติที่ถูกต้ องเรื่ อง การให้ การรับของขวัญ และการเลี ้ยงรับรองไว้ บนระบบ E-Learning ซึ่ง
พนักงานทุกคนต้ องเรี ยนรู้และทําบททดสอบเป็ นประจําทุกปี
ด้ วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ธนาคารได้ กําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล และ
จัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อมูลการกระทําความผิด การประพฤติผิดต่อหน้ าที่ การทุจริ ตของพนักงาน
ธนาคาร และการที่ พ นั ก งานธนาคารมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของธนาคาร
(Whistleblowing Policy) โดยจัด ให้ มี ช่ องทางการแจ้ งหรื อ เปิ ดเผยข้ อ มูล ดังกล่าวโดยตรงกับ ประธานกรรมการ หรื อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
ทังนี
้ ้ ธนาคารจะให้ ความคุ้มครองและปกป้อง ตลอดจนให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่ทําการเปิ ดเผย แจ้ ง หรื อ ชี ้ช่อง
ข้ อมูลการกระทําความผิดดังกล่าว รวมทังจะจั
้ ดเก็บข้ อมูลการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนไว้ เป็ นความลับต่อไป
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิ มนุษยชนเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่ อง
เชื อ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่ อในทางอื่นใด ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารจึงมีกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
• ธนาคารเปิ ดโอกาสให้ พนัก งานทุก คนมีสิท ธิ เท่า เที ย มกันในการทํา งาน ภายใต้ ก ฎระเบี ย บ ข้ อบังคับ และ
ประกาศ คําสัง่ ต่างๆ ของธนาคาร
• ธนาคารยึด หลัก ความยุติ ธ รรมและจริ ง ใจในการบริ ห ารจัด การ โดยมี ห ลัก ปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมธุรกิจ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
• ธนาคารมี ม าตรฐานการจ้ า งงานตามที่ ก ฎหมาย ข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ คํ า สั่ง และแนวปฏิ บ ัติ ที่ กํ า หนดขึ น
้
ปราศจากการ บังคับใช้ แรงงานและการล่วงละเมิดหรื อการข่มเหงในทุกรูปแบบ
• พนัก งานทุกคนจะได้ รับการคุ้ม ครองสิทธิ ด้า นความปลอดภัย ตามมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการ
ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
• ธนาคารได้ จ ัดสิทธิ ประโยชน์ ในเรื่ องของสวัสดิก ารที่จํ าเป็ น ให้ แ ก่พนักงานของธนาคารมากกว่าที่กฎหมาย
กําหนด รวมทังสิ
้ ทธิประโยชน์อื่นๆ ทังนี
้ ้ ธนาคารได้ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ ปฏิบตั ิภายในองค์กร
โดยเฉพาะตามความเหมาะสม
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ธนาคารจัดให้ มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้ องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภท
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สินเชื่ อที่อยู่อาศัย สินเชื่ อรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์ สินเชื่ อเพื่ อการศึกษา และสินเชื่ อเอนกประสงค์ เพื่อให้ ธนาคาร
สามารถแข่งขันกับธนาคารชันนํ
้ าของประเทศและรักษาพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพให้ คงอยูก่ บั ธนาคารได้ ธนาคารยังคงมีแผน
ที่จะปรับปรุงสวัสดิการเพื่อพนักงานในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ ธนาคารเป็ นนายจ้ างที่ลกู จ้ างเลือกและต้ องการ
เข้ าร่วมทํางานด้ วย
ในปี 2562 ธนาคารได้ จัดฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานรวมทัง้ สิ ้นจํานวน 479 หลักสูตร ประกอบด้ วยการฝึ กอบรม
ภายในธนาคารจํานวน 270 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน 209 หลักสูตร โดยมีจํานวนพนักงานเข้ ารับการ
อบรมจํานวนทังสิ
้ ้น 2,905 คนหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98 ของพนักงานทังหมดหรื
้
ออัตราเฉลี่ยเท่ากับ 5 วันต่อคนต่อปี โดยมี
ค่าใช้ จ่ายด้ านการพัฒ นาพนักงานเป็ นจํ านวนเงินรวมทัง้ สิ ้น 21.4 ล้ านบาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดย
ธนาคารมุ่งเน้ นการเพิ่มทักษะที่จําเป็ นและความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทลั ผ่าน 3D Academy (Digital, Data, Design) อาทิ
เช่ น หลั ก สู ต ร Future Data Scientist Programme, Design Thinking Experience Workshop เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ธนาคารยังได้ พฒ
ั นาหลักสูตรภายในเพื่อยกระดับการสร้ างประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ าในหลักสูตร CIMB BEATS ตลอดจน
ให้ ความสําคัญและสนับสนุนให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น หลักสูตรการวาง
แผนการลงทุนมืออาชีพ หลักสูตรขอรับใบอนุญาตการเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต/ประภันวินาศภัย เป็ นต้ น
5.

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

การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
ตลอด 9 ปี ที่ธนาคารมุง่ มัน่ สืบสานหนึง่ ในพันธกิจที่สําคัญ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารจึงเดินหน้ าติด
ปี ก เติมฝั น ส่งมอบโครงการมากมาย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ แก่เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่อยู่ในพื ้นที่ห่างไกล
ที่ยงั ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา พร้ อมกับการต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น ให้ ชมุ ชนและโรงเรี ยนก้ าวไปข้ างหน้ า
ด้ วยกั น อย่ า งยั่ง ยื น โดยในด้ านของการศึ ก ษา หนึ่ ง ในหั ว ใจหลัก ของการสนั บ สนุ น คื อ ICT (Information and
Communication Technology) เพือ่ สร้ างโอกาสที่เท่าเทียมให้ เด็กนักเรี ยนสามารถเข้ าถึงแหล่งความรู้ได้ อย่างทัว่ ถึง พร้ อม
เปิ ดโลกกว้ างทางการศึกษา ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Internet ที่ธนาคารมอบให้ นอกจากโอกาสในการเข้ าถึง
ทางด้ านเทคโนโลยีแล้ ว ธนาคารยังเล็งเห็นความสําคัญของการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน จึงได้ สนับสนุนโครงการสร้ างอาชีพ
ต่างๆ อาทิ แปลงเกษตรสาธิตปลูกพืชท้ องถิ่น โรงเพาะเห็ด โรงเลี ้ยงไก่ โรงปั น้ ดินเผา และมัคคุเทศก์ น้อย เป็ นต้ น เพื่อ
ส่งเสริ มให้ เด็กๆ ได้ ทํากิจกรรมที่ฝึกวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ สอดคล้ องกับนโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”
ของรัฐบาล
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ในด้ านของชุมชน ธนาคารมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่นและต่อยอดพัฒนาไปสู่อาชีพเสริ ม โดยมุ่งเน้ น
การมีสว่ นร่ วมระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน พร้ อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการธนาคารหมู โรงเรี ยนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้ านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ ว ที่กระจายโครงการลงสูช่ มุ ชน ศูนย์การเรี ยนรู้หม่อนไหม ณ โรงเรี ยนบ้ านหนองม่วง
หวาน จังหวัดนครราชสีมา ที่ธนาคารได้ เริ่ มต้ นโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยร่ วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา สํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของปราชญ์ ท้องถิ่น ร่ วมกันพัฒนาทุกกระบวนการตามขันตอนของการทอผ้
้
า
ตังแต่
้ การปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม การใช้ เครื่ องมือในการทอ สีท่ีใช้ ย้อมผ้ าจากธรรมาชาติจนสําเร็ จเป็ นผืนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีเงิน การพัฒนาออกแบบลายผ้ าใหม่ๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด จน
ก้ าวไปสูก่ ารรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทองในปี 2562 รวมถึงการฝึ กทักษะทางด้ านการขายให้ แก่ชมุ ชนโดย
จัดตลาดนัด CSR และนําชุมชนพร้ อมนักเรี ยนมาร่ วมจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สํานักงานใหญ่ของธนาคารด้ วย อันสะท้ อนถึง
ความสําเร็ จของความร่วมมือกันระหว่างธนาคารและหน่วยงานภาครัฐ โรงเรี ยน และชุมชน
นอกเหนือจากโครงการต่างๆ ที่ธนาคารดําเนินการเองแล้ ว ธนาคารยังปลูกฝั งให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่งเสริ มให้ พนักงานร่วมนําเสนอโครงการและเป็ นเจ้ าของด้ วยตัวเอง (Community Link) พร้ อมรับ
สมัครจิตอาสาเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการติดปี กเติมฝั นสวนมะนาวมะกรู ดและการแปรรู ป โครงการธนาคารหมู
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานในสาขาต่างจังหวัดได้ มีสว่ นร่ วมในการสํารวจโรงเรี ยนในชนบทที่ขาดแคลน เพื่อจะดําเนิน
โครงการติดปี กเติมฝั น โดยธนาคารจะเป็ นเพียงผู้ให้ คําปรึ กษาและสนับสนุน แต่กระบวนการทังหมด
้
รวมถึงติดต่อกับ
โรงเรี ยนและชุมชน พนักงานจะเป็ นผู้ดําเนินการเอง ถือเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนในท้ องถิ่นด้ วย
นับ ได้ ว่าหัว ใจหลัก ของการดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ สัง คมของธนาคารตลอดระยะเวลาหลายปี นอกจากเรื่ อ ง
การศึกษาแล้ ว ธนาคารยังมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาชุมชนด้ วย เพราะโรงเรี ยนและชุมชนนันต่
้ างเกื ้อหนุนกัน หากสามารถพัฒนา
ควบคูก่ นั ไปได้ จะก่อให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและโรงเรี ยนจนสามารถต่อยอดไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้
ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารดําเนินโครงการเพื่อสังคมจนถึงปี 2562 มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์ มากมาย ประกอบด้ วย
คุณครู นักเรี ยน โรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่าย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน จํานวนมากกว่า 10,000 คน ในโรงเรี ยนต่างๆทัว่
ประเทศกว่า 100 โรงเรี ยน
ทังนี
้ ้ ตลอดปี 2562 ธนาคารได้ รับความร่ วมมืออย่างดียิ่งจากพันธมิตรที่ร่วมมือกันทําโครงการ ได้ แก่ ครอบครัว
ข่าว 3 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บริ ษัท มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จํากัด บริ ษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
ประกอบด้ วยโครงการต่างๆต่อไปนี ้
โครงการด้ านการศึกษา พร้ อมพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชน โดยสนับสนุน ศูนย์ เรี ยนรู้ คอมพิวเตอร์ และห้ องสมุดชุมชน
ห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ เกษตรอาหารกลางวัน ศูนย์เรี ยนรู้การปั น้ ตุ๊กตาดินยิ ้ม แปลงสาธิตเกษตร รวม 8 โครงการ ได้ แก่
1. โรงเรี ยนวัดสําราญ จ. ลพบุรี
2. โรงเรี ยนบ้ านดินลาน จ. สงขลา
ส่วนที่ 2 หน้ า 114

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

โรงเรี ยนบ้ านกุดขมิ ้น จ. นครราชสีมา
โรงเรี ยนบ้ านหนองอ้ อน้ อย จ. อุดรธานี
โรงเรี ยนวัดเจ็ดยอด จ. เชียงใหม่
โรงเรี ยนบ้ านห้ วยลาน จ. เพชรบูรณ์
โรงเรี ยนวัดดอนขี ้เหล็ก จ. ฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้ านเขาสารภี จ. สระแก้ ว

โครงการด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม จํานวน 5 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการบริ จาคโลหิตทุก 3 เดือน โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย
2. โครงการ “รวมพลังนํ ้าใจไทย ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สปป.ลาว”
3. โครงการ “รวมพลังนํ ้าใจไทย ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์สนึ ามิ ณ ประเทศอินโดนีเซีย”
4. โครงการ “ทําดีให้ คน (มอง) เห็น” เพื่อสมทบทุนก่อสร้ าง โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ ว จ. สมุทรสาคร
5. โครงการ “ศูนย์เรี ยนรู้หม่อนไหม” ชุมชนและโรงเรียนบ้ านหนองม่วงหวาน จ. นครราชสีมา
สําหรับในปี 2563 ธนาคารยังคงมุง่ มัน่ ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้ นด้ านการศึกษาเป็ นหลัก และได้ เพิ่มความ
รับ ผิ ดชอบด้ า นสิ่งแวดล้ อมขึน้ เป็ นกรณี พิ เศษ โดยเฉพาะขยะพลาสติ กที่ กํ าลังเป็ นปั ญ หาใหญ่ และส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม โดยธนาคารได้ ร่วมกับฝ่ ายสิ่งแวดล้ อม สํานักงานเขตปทุมวัน เริ่ มดําเนินโครงการ “CIMB THAI Go Green”
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันสิง่ แวดล้ อมไทย รณรงค์ให้ พนักงานทุกคน ลด ละ เลิก การใช้ ถงุ พลาสติก โดยการแจก
ถุงผ้ าและแก้ วนํ ้าที่ใช้ วตั ถุดิบจากธรรมชาติในการผลิต ร่ วมกันใช้ ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ หรื อนํากลับมาใช้ ได้ อีก
ครัง้ หนึ่งเพื่อลดปริ มาณขยะพลาสติกให้ เหลือน้ อยที่สดุ หรื อไม่เกิดขึ ้นเลย พร้ อมทังการสร้
้
างวินยั และให้ ความรู้เรื่ องการคัด
แยกขยะในการทิ ้งลงถังขยะอย่างถูกต้ องแก่พนักงาน โดยการจัดให้ มีถงั ขยะแยกประเภท ได้ แก่ ถังขยะทิ ้งเศษอาหาร ถัง
ขยะทัว่ ไป และถังขยะ Reuse เพื่อให้ การบริ หารจัดการขยะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยขยะจากเศษอาหาร
เกษตรกรยังสามารถมารับไปใช้ ประโยชน์ได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ ธนาคารและสํา นัก งานเขตปทุม วัน ยัง มี แ ผนที่ จ ะขยายความร่ วมมื อ ไปยังประชาคมหลัง สวน
ประกอบด้ วย บริ ษัท ห้ างร้ าน พ่อค้ ารถเข็น และพ่อค้ าหาบเร่ ในย่านถนนหลังสวนทุกแห่ง อันเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ใน
การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน (Sustainability) ของธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบี
7.

นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม

ธนาคารเล็งเห็นความสําคัญอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้ วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อลูกค้ า โดยในปี 2560 โดยเน้ นไปที่การปรับปรุ งประสบการณ์ลกู ค้ าจากการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งในปี ที่
ผ่านมาทางธนาคารได้ รับรางวัลต่างๆ จากการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น รางวัล Highly Commended in The Best
CX Business Model 2017 จ า ก The Customer Experience in Financial Services Awards 2017 ใน โค ร ง ก า ร
Forward>>CX “The Best or Nothing” Program, รางวัล The Best CX Employee Engagement: Honorary Mention
จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 ในโครงการ CIMB Thai Customer Experience, รางวัล
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The Best CX Personality, CX Rockstar Award จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 โด ย
มอบแก่ ดร. ปิ ยะวัฒ น์ จิ ระพงษ์ สุวรรณ ผู้อํานวยการอาวุโสวิศ วกรรมธุรกิ จ, รางวัล ICT Excellence Award in Core
Process Improvement 2017 จาก TMA ICT 2017 ในโครงการ Collection and Recovery Platform, รางวั ล ICT
Excellence Award in Core Process Improvement 2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ Digital Unsecured Loan
Process Improvement, รางวัล ICT Excellence Award in Business Enabler 2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ
Customer Experiences (CX) Management by Digital Business Intelligence System, ร า ง วั ล IDC Digital
Transformation Award 2018: The Best Omni Experience Innovator of The Year 2018 จาก IDC Thailand เป็ นต้ น
ทางธนาคารยังคงมีความมุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่องในการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กร เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ า
ต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ธนาคารจัดโครงสร้ าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มีระบบบริ หารความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายในที่ ดี เพื่ อ ให้ ธุ รกิ จ ของธนาคารเติ บ โตอย่า งมั่น คงและเป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี นอกจากนี ้ ธนาคารมี
กระบวนการควบคุมติดตาม ประเมินความเพียงพอ และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้ าที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ มีระบบบริ หารความเสีย่ งและการ
ควบคุม ภายใน รวมทัง้ ระบบควบคุม ติ ด ตามและตรวจสอบที่ มี ป ระสิท ธิ ผ ล (Three Lines of Defense) นอกจากนี ้
ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องให้ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม ธนาคารมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะสันและระยะกลาง
้
เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึง่ มีการสื่อสารให้ พนักงานระดับบริ หารทังองค์
้ กรได้ ทราบและนําไป
ดําเนินการให้ บรรลุแผนและเป้าหมายที่วางไว้
•

การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย งทั ง้ จากปั จจั ย ภายในและภายนอก
คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk
Management Committee) เพื่อกําหนดบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยงที่กําหนดไว้ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงเป็ นผู้กําหนดกรอบการดูแลความเสี่ยง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริ หารความเสี่ยงของธนาคาร
ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคุมและติดตามความเสีย่ งต่างๆ และเสริ มสร้ างให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่คํานึงถึงความ
เสีย่ ง
•

การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริ หารแต่ละระดับ
รวมทังมี
้ การแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างผู้บริ หารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นกลไกสําคัญในการถ่วงดุลอํานาจการบริ หาร
(Check and Balance) โดยจัดทําเป็ นระเบียบงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนอย่างสมํา่ เสมอ
ฝ่ ายบริ หารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาทุกครัง้ ในกรณีที่ธนาคารให้ สนิ เชื่อแก่หรื อลงทุน
ในกิจการที่ธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรื อผู้บริ หารระดับสูงของธนาคาร รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง ส่วนธุรกรรม
การขาย ให้ ให้ เช่า รับซื ้อ หรื อเช่าทรัพย์สนิ ใดๆ กับกรรมการผู้มีอํานาจจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายที่ธนาคารกําหนด
นอกจากนี ้ ธนาคารมีหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าที่ควบคุมติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินงาน
ของธนาคารเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของธนาคาร และมีหน่วยงาน
•
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มั่นใจว่าการบริ หารจัดการและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่ดี
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
ธนาคารใช้ นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปและเหมาะสม
กับธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูลอื่นๆ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้
สามารถใช้ ข้อมูลที่สําคัญได้ อย่างเพียงพอและทันเวลา ธนาคารมีระบบการควบคุมการใช้ งานและจัดเก็บเอกสารสําคัญ
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมและรัดกุม นอกจากนี ้ ธนาคารมีการสือ่ สารนโยบายระเบียบปฏิบตั ิงานไปยังพนักงานที่
เกี่ยวข้ องทุกระดับ
•

ระบบการควบคุมและติดตาม
ธนาคารมี ระบบการควบคุม และสอบทานการปฏิ บัติ งานให้ เป็ นไปตามกลยุท ธ์ นโยบาย ระเบี ย บวิ ธี
ปฏิบตั ิงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารกําหนดไว้ ทังนี
้ ้ ธนาคารมีการ
จั ด ทํ า แผนงานประจํ า ปี ซึ่ ง จะมี ก ารทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น การมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสอดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการ
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อสังเกตหรื อข้ อเสนอแนะเป็ นที่นา่ พอใจ
•

คุณ สมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดกํากับการ
ปฏิบตั ิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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12.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายการระหว่ างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (เกี่ยวข้ องกันโดยการมีผ้ ู
ถือหุ้นร่ วมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้บริ หารหน่วยงานขึ ้นไป) รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรื อบุคคลเหล่านันซึ
้ ง่ เป็ นไป
ตามการดําเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 43 ของงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562)
- รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีดงั นี ้

ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

CIMB Bank Berhad
(CIMB Bank) ผู้ ถื อ หุ้ น
ใหญ่ของธนาคาร ซึง่ ถือหุ้น
ร้ อยละ 94.83 ของจํ านวน
หุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ ว
ทังหมดของธนาคาร
้

ธนาคารใช้ บริ การการตรวจสอบการใช้ งานได้ จริ งของโมเดล IFRS9
จาก CIMB Bank ซึง่ กําหนดอัตราค่าบริ การโดยพิจารณาปั จจัยหลัก
ได้ แก่ อัต ราเงิ น เดื อ นเฉลี่ย ของบุค ลากร เวลาปฏิ บัติ งาน ต้ น ทุน
ทางอ้ อ ม และบวกเพิ่ ม ร้ อยละ 10 ทัง้ นี ้ ต้ น ทุน ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมต่ อ
โมเดลเท่ากับ 22,563 ริ งกิตมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
เงินเดือนเฉลีย่ ต่อ Pax (คาดการณ์โดยประมาณ)
จํานวนโมเดล IFRS9 ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในปี 25612562
จํานวนวันทํางานที่ต้องใช้ ต่อโมเดล

หน่ วย
ริ งกิต

จํานวน
9,000
20

วัน

ต้ นทุนทางตรงรวมต่อโมเดล
ต้ นทุนทางตรงของโมเดลรวม (20 x MYR 18,000)
ต้ นทุนทางอ้ อม สําหรับ)20 โมเดล(
ต้ นทุนทางตรงและต้ นทุนทางอ้ อมรวม
บวกเพิ่ม 10%
ยอดรวมหลังบวกเพิ่มต่ อโมเดล
ต้ นทุนรวมต่อโมเดล
อัตราแลกเปลีย่ น
คิดเป็ นเงินบาทเท่ ากับ

ริ งกิต
ริ งกิต
ริ งกิต
ริงกิต
ริ งกิต
ริงกิต
ริ งกิต

45
(เท่ากับ 2 เดือน)
18,000
360,000
50,250
410,250
41,025
451,275
22,563
8
180,504

บาท

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่
22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 (ยกเว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
บ ริ ษั ท บ ริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ธนาคารต่ออายุสญ
ั ญาการให้ บริ การแก่ บบส. สาทร ออกไปอีกเป็ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สาทร จํ ากัด (บบส.สาทร) ระยะเวลา 1 ปี มีผลตังแต่
้ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่
เป็ น บ ริ ษั ท ใน ก ลุ่ ม ขอ ง โดยคิดค่าบริ การในอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 22 มี น า ค ม 2562 (ย ก เว้ น
บริ การที่สง่ มอบให้ บบสสาทร.
อัตรา
หมายเหตุ
CIMB Group ซึ่ ง เป็ นผู้ ถื อ
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
ค่าบริ การราย
หุ้ น ให ญ่ โด ย อ้ อ ม ข อ ง
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
เดือน (บาท)
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ชื่อและความสัมพันธ์

ธนาคาร

บ ริ ษั ท บ ริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
สาทร จํ ากัด (บบส.สาทร)
เป็ น บ ริ ษั ท ใน ก ลุ่ ม ขอ ง
CIMB Group ซึ่ ง เป็ นผู้ ถื อ
หุ้ น ให ญ่ โด ย อ้ อ ม ข อ ง
ธนาคาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

1. บริ การด้ านอีเมล์
2. บริ การด้ านอินเทอร์ เน็ต
3.CCDS + Doc image, CUS
4. ระบบ 1Platform
4.1 ค่าบริ การผู้ใช้
4.2 ค่าบริ การบัญชี
4.3 ค่าบริ การเปิ ดบัญชีใหม่
(ซีไอเอ็มบี กรุ๊ป เป็ นผู้คิดค่าใช้ จ่าย)
5. Report On Demand
6. ระบบ GSAM

325.00
192.00
648.00

ค่าบริ การต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
ค่าบริ การต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
ค่าบริ การต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

2,852.00
1.58
จ่ายตามใช้
งานจริ ง
446.00
9,255.00

ค่าบริ การต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
ค่าบริ การต่อบัญชีต่อเดือน

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร

ค่าบริ การต่อบัญชีต่อเดือน
ค่าบริ การต่อเดือน

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
ธนาคารแก้ ไขเอกสารแนบฉบับที่ 5 ของสัญ ญาให้ บริ การหลัก ซึ่ง
เป็ นสัญ ญาใช้ บริ การด้ านกฎหมายจาก บบส.สาทร รายละเอียด
ดังนี ้
• ปรั บ เพิ่ ม ค่ า วิ ช าชี พ และค่ า บริ ก ารเหมารวมสํ า หรั บ บริ ก ารด้ า น
กฎหมาย 6 รายการที่มีอยู่ในปั จจุบัน ซึ่งอัตราใหม่ดงั กล่าวเป็ น
อัตราที่สอดคล้ องกับตลาด
• เพิ่มบริ การด้ านกฎหมาย 15 รายการ
• กํ า หนดให้ บบส. สาทร เป็ นผู้ชํ า ระภาษี ห ก
ั ณ ที่จ่าย โดยมีผ ล
ตังแต่
้ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่
22 มี น า ค ม 2562 (ย ก เว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารได้ รับประโยชน์

CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ นํ า ระบบ Wealth Management เข้ ามารองรั บ การ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร ภายใต้ โครงการ ธนาคารครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่
FF10830 ENABLER
18 เม ษ าย น 2562 (ย ก เว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Group ได้ เข้ าทําสัญญาการใช้ บริ การกับผู้ให้ บริ การ และจะ CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ชําระค่าซอฟท์แวร์ และค่าธรรมเนียมรายปี ให้ กับผู้ให้ บริ การ ระบบ ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ดัง กล่า วจะมี ก ารนํ า ไปใช้ งานในซี ไอเอ็ ม บี มาเลเซี ย โดย CIMB ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
Group จะ Charge Back ค่าใช้ จ่ายมายังธนาคาร
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ลักษณะและมูลค่ ารายการ
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ หน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร จําเป็ นต้ องพัฒนาระบบให้ ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
รอบรั บ AVALOQ โดยรายละเอี ย ดการคิ ด ค่ า บริ ก ารจาก CIMB ธนาคารได้ รับประโยชน์
Group นัน้ เป็ นไปตามที่หน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็ม
บี ไทย จะหารื อในรายละเอียดกับ CIMB Group ต่อไป
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

iCIMB (MSC) Sendirian ธนาคารได้ ใช้ บริ ก าร Chats Surveillance Process จาก iCIMB
Berhad เป็ นบริ ษัทย่อยที่มี (MSC) Sendirian Berhad โดยมีประมาณการค่าบริ การต่อปี ดังนี ้
ประมาณการค่าบริ การต่อปี (ริ งกิต)
CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้น
ระดับเจ้ าหน้ าที่
ระดับต้ น ระดับกลาง ระดับสูง
รวม
ใหญ่
จํานวนเจ้ าหน้ าที่
1
1
1
ประมาณการเวลาปฏิบตั ิงาน
ต้ น ทุนต่ อ Man-Day (ริ งกิ ต ) (ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจาก Group Finance)
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ ปี (ริ ง กิ ต ) (22 ManDay ต่อเดือน x 12 เดือน)

25%
511

10%
965

10%
2,114

33,726

25,476

55,810

115,012

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd.
(CGSCT) เป็ นบริษัทใน
กลุม่ ที่มี CIMB Group
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารได้ แก้ ไขสัญญาการใช้ บริ การระหว่างธนาคารและ CGSCT
โดยเปลี่ยนวิธีการคํานวณค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (Base Fee)
อ้ างอิงตามประเภทผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
เป ลี่ ย น จ า ก 0.25% ข อ ง Notional Amount ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(สําหรับผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภท)
เป็ น
0.05% ของ Notional Amount สํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์
Bull ELN และ Bull-P ELN
0.25% ของ Notional Amount สํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์
อื่นๆ โดยให้ มีผลตังแต่
้ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป
ทัง้ นี ้ ค่าที่ ป รึ กษายังคงเดิ ม ไม่เปลี่ย นแปลง กรณี ที่ ธุรกิ จตราสาร
อนุพนั ธ์ สามารถสร้ างกําไรก่อนภาษี สะสมได้ เพิ่มสูงขึ ้น ธนาคารจะ
ส่วนที่ 2 หน้ า 121

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารได้ รับประโยชน์
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่
28 มิ ถุ น ายน 2562 (ยกเว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารได้ รับประโยชน์

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ยังคงได้ รับค่าที่ปรึ กษาในอัตราร้ อยละ 50 ของกําไรก่อนภาษี สะสม
อย่างไรก็ดี หากธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ ประสบผลขาดทุนซึ่งทําให้ มี
กําไรก่อนภาษี สะสมลดลง ธนาคารจะได้ รับค่าที่ปรึกษาจากธุรกรรม
ดังกล่าวในจํานวนที่ลดลง
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ แก้ ไขรายละเอียดการชํ าระคื นค่าบริ การระบบ Murex
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร ให้ แ ก่ CIMB Group โดยเพิ่ ม อัต ราค่าบริ การในส่วนการดูแ ลการ
สนับ สนุน และบริ ก ารด้ า นไอที ป ระจํ า วัน (Daily IT Support and
Services Maintenance (ITO)) เนื่ องจาก ท างกลุ่ ม ฯ มี ต้ น ทุ น
ค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้น รวมถึงต้ องใช้ บคุ ลากรสนับสนุนระบบที่มากขึ ้น

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่
28 สิ ง ห าค ม 2562 (ย ก เว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
ด้ วยเหตุนี ้ ค่าบริ การจะมีการเปลีย่ นแปลงดังนี ้
- ปรั บ เพิ่ ม ค่ า บริ ก าร ITO จํ า นวน 47,194 ริ ง กิ ต จากเดิ ม อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
406,020 ริ งกิต เป็ น 453,214 ริ งกิต
- CIMB Malaysia จะคิดค่าบริ การในการอนุญ าตให้ ธนาคาร ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารได้ รับประโยชน์
ร่วมใช้ ใบอนุญาตหลักของระบบ Murex เป็ นเงิน 125,660 ริ งกิต
- CIMB Malaysia จะยกเลิกการคิดค่าบริ การใช้ งานฐานข้ อมูล
Oracle จํานวน 100,598 ริ งกิต

CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd
(CGSCT) เป็ นบริษัทใน
กลุม่ ทีม่ ี CIMB Group
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
ธนาคารยิ น ยอมให้ CGSCT แต่ ง ตั ง้ บุ ค คลภายนอกเป็ นผู้ จั ด
จํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แก่ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ฟิ ลลิ ป โดยให้ จั ด
จํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ Equity-Linked Notes (ELN) ของ CGSCT
ภายใต้ สญ
ั ญาการให้ บริ การระหว่างธนาคารและ CGSCT ที่ลงนาม
เมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2561

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่
28 สิ ง ห าค ม 2562 (ย ก เว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ภายใต้ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว ธนาคารจะเป็ นที่ ป รึ ก ษาและให้ การ ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
สนับสนุนแก่ CGSCT ในด้ านการออก จําหน่าย ทําตลาด ค้ า และ อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
บริ ห ารความเสี่ ย งสํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ Derivative Warrant (DW), เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ส่วนที่ 2 หน้ า 122

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ลักษณะและมูลค่ ารายการ
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
Equity-Linked Notes (ELN) แ ล ะ Equity Swaps โด ย ก า ร ใ ห้ ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
คําปรึ กษาด้ านการบริ หารผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมถึงการจัดทําและ ธนาคารได้ รับประโยชน์
ยื่ น เอกสารผลิ ต ภัณ ฑ์ การจัด จํ า หน่ า ยและออกหุ้ นกู้ ด้ อยสิ ท ธิ
ในขณะที่ CGSCT จะให้ การสนับสนุนด้ านการบริ หารธุรกิจตราสาร
อนุพนั ธ์ โดยจะให้ การสนับสนุนที่จําเป็ นในส่วนของการดําเนินการ
ด้ านกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การติดตามดูแลความเสีย่ ง
และข้ อกําหนดด้ านไอทีและการจัดหาเงินทุน
ทัง้ นี ้ เชื่ อว่าการที่ธนาคารยินยอมให้ มี การแต่งตัง้ บุคคลภายนอก
ดังกล่าว จะส่งผลดีต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนกล
ยุท ธ์ เพิ่ ม รายได้ และค่ า ธรรมเนี ย มที่ จ ะได้ รั บ จากธุ ร กิ จ ตราสาร
อนุพนั ธ์ของ CGSCT ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาการใช้ บริ การ

CIMB Bank Berhad
(CIMB Bank) ผู้ ถื อ หุ้ น
ใหญ่ของธนาคาร ซึง่ ถือหุ้น
ร้ อยละ 94.83 ของจํ านวน
หุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ ว
ทังหมดของธนาคาร
้

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
ธนาคารได้ ใช้ บริ การพัฒนาโมเดล IFRS9 สําหรับใช้ ภายในธนาคาร
และบริ ษัทย่อย จาก CIMB Bank โดยครอบคลุมการพัฒนาโมเดล
ใหม่ การแก้ ไขโมเดลที่ ไม่ผ่านการทดสอบประจํ าปี หรื อใบคําขอ
เปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่าโมเดลที่มีอยู่ในปั จจุบันในแพลตฟอร์ มการ
ปฏิบตั ิการโมเดล รวมถึงการให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง และการ
แก้ ไขปั ญหาของโมเดลที่มีอยู่
อัต ราค่ า บริ ก ารจะอ้ างอิ ง จากอัต ราเงิ น เดื อ นเฉลี่ ย ระยะเวลา
ปฏิ บัติ งาน ต้ น ทุน ทางอ้ อ ม และบวกเพิ่ ม ร้ อยละ 10 (ตามอัต รา
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก) โดยอัตราบวกเพิ่มร้ อยละ 10
ดังกล่าว คิดจากค่ามัธยฐานของข้ อมูลอุตสาหกรรมบริ การที่ปรึกษา
ย้ อ นหลัง 5 ปี ที่ ได้ ม าจากผลการสํารวจข้ อมูล ของ CIMB Group
และการหารื อร่ วมกับ PwC Malaysia โดยการพัฒ นาโมเดลใหม่มี
ประมาณการต้ นทุนรวมต่อโมเดลเท่ากับ 340,000 บาท
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
ส่วนที่ 2 หน้ า 123

ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่
28 สิ ง ห าค ม 2562 (ย ก เว้ น
กรรมการที่ เ ป็ นตั ว แทนของ
CIMB Bank ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ซึ่ง
ไม่ ไ ด้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และงด
ออกเสี ย งในวาระนี )้ เห็ น ควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารได้ รับประโยชน์

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

นายกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ
อดี ต กรรมการผู้ จั ด การ
ใ ห ญ่ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
เจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร ในฐานะ
ที่เป็ นผู้บริ หารระดับสูง

ธนาคารได้ จําหน่ายรถยนต์ ประจํ าตําแหน่ง (รุ่ น BMW730 LD M
Sport ทะเบี ยน 2 กน-9100) ของนายกิ ตติ พันธ์ อนุตรโสตถิ อดี ต
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ให้ กั บ
นายกิตติพนั ธ์ตามที่ได้ ร้องขอ โดยจําหน่ายในราคา 3,000,000 บาท
(รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) โดยรถยนต์ดงั กล่าวมีมูลค่าบัญชีสทุ ธิ ณ 30
กันยายน 2562 เท่ากับ 2,447,166.59 บาท
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ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารครัง้ ที่ 10/2562 เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (ยกเว้ น
กรรมการทีเ่ ป็ นตัวแทนของ
CIMB Bank ที่มีสว่ นได้ เสียซึง่
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและงด
ออกเสียงในวาระนี ้) อนุมตั ิการ
จําหน่ายรถประจําตําแหน่ง
ให้ กบั นายกิตติพนั ธ์ในราคา
3,000,000 บาท (รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ) ซึง่ เป็ นราคา
เสนอซื ้อเฉลีย่ ของผู้สนใจซื ้อ
จํานวน 5 ราย ซึง่ เสนอซื ้อใน
ราคาระหว่าง 2,850,000 บาท
และ 3,150,000 บาท (รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ) หน่วยงาน
จัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หาร
สํานักงานของธนาคาร
พิจารณาว่าราคาขายดังกล่าว
มีความเหมาะสม เนื่องจากสูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ 30
กันยายน 2562 ที่
2,447,166.59 บาท

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ ใช้ บริ การระบบอินทราเน็ต Sync-Up จาก CIMB Group
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร โดยมีกําหนดการชําระค่าบริ การดังนี ้
ริ งกิต
ค่าบริ การ ITO
ค่ า บ ริ ก ารใช้
งาน
รวมยอดขําระ

ปี ที่ 1
188,860.70
10,265.04

ปี ที่ 2
188,860.70
10,265.04

ปี ที่ 3
188,860.70
10,265.04

ปี ที่ 4
188,860.70
10,265.04

ปี ที่ 5
188,860.70
10,265.04

รวม
944,303.50
51,325.20

199,125.74

199,125.74

199,125.74

199,125.74

199,125.74

995,628.70

*ค่าบริ การ ITO จะเริ่ ม Charge Back หลังระบบ Sync-Up เริ่ มนําออกใช้

- ต้ นทุนรวมของโครงการสําหรับการใช้ งานระบบของ CIMB Group
ในระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 7,158,169.03 ริ งกิตมาเลเซีย (สําหรับการ
สนับสนุนด้ านฮาร์ ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และแอปพลิเคชัน)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จัด สรรให้ กับ ธนาคารจะอ้ า งอิ งจากเปอร์ เซ็ น ต์ ข อง
จํ า นวนพนัก งาน จากข้ อมู ล ณ เดื อ นตุ ล าคม 2561 ธนาคารมี
พนั ก งานจํ า นวน 3,410 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 12.38 ของจํ า นวน
พนั ก งานทั ง้ หมดของ CIMB Group ดั ง นั น้ CIMB Bank จึ ง จะ
จัด สรรค่า ใช้ จ่า ยที่ เกิ ด ขึน้ มายังธนาคารในสัดส่วนร้ อยละ 14.18
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ธนาคารระบุข้อกําหนดเฉพาะเจาะจงใดๆ
จะคิดค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวในอัตราเต็มร้ อย
- ค่าบริ การใช้ งานจะคํานวณตามค่าบริ การ Rate Charge รายเดือน
โดยจะทบทวนเป็ นประจําทุกปี และการเปลี่ยนแปลงใดๆต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากร่วมกัน
- โครงการนีจ้ ะไม่มีการคิดค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และวางหลักประกัน
ใดๆ
- อัต ราการคิ ด ค่าบริ การ Charge Back ไม่รวมภาษี หัก ณ ที่ จ่า ย
และภาษี มลู ค่าเพิ่ม
- การบวกเพิ่มร้ อยละ 8 จะรวมอยู่ในค่าบริ การ ITO โดยเป็ นอัตรา
เสมือนคิดกับบุคคลภายนอกโดยทัว่ ไป
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
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ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครั ง้ ที่ 11/2562 เมื่ อ
วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2562
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ที่ มี ส่ ว นได้
เสียซึง่ ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและ
งดออกเสียงในวาระนี ้) เห็นควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารได้ รับประโยชน์

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

ชื่อและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ลักษณะและมูลค่ ารายการ

CIMB Group เป็ นผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ ใช้ บ ริ ก ารจาก CIMB Group ในการพัฒ นาระบบเพื่ อ
ใหญ่โดยอ้ อมของธนาคาร รองรับมาตรฐานบัญ ชี IFRS9 รวมถึงชํ าระค่าบริ การให้ กับ CIMB
Group โดยคิดจากค่าพัฒนาระบบและค่าบริ การการสนับสนุนอื่นๆ
ที่ จัด สรรให้ กับ ธนาคารและบริ ษั ท ย่อ ยในอัต ราร้ อยละ 8.19 โดย
อัตราดังกล่าวคํานวณจากจํานวนเฉลี่ยของบัญ ชีเงินกู้ยืมระหว่าง
เดื อนมกราคมถึ งเดื อ นกัน ยายน 2562 ซึ่งเท่า กับ 526,111 บัญ ชี
โดยกําหนดให้ มกี ารทบทวนการจัดสรรค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นประจํา
ทุกปี
กําหนดการชําระค่าบริ การดังกล่าวมีดงั นี ้
ริ งกิต
ค่า
บริ การ
ITO

ปี 2563
1,710,705

ปี 2564
1,710,705

ปี 2565
1,710,705

ปี 2566
1,710,705

ปี 2567
1,710,705

รวม
8,553,524

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมีความเห็น
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ธนาคารครั ง้ ที่ 12/2562 เมื่ อ
วั น ที่ 18 ธั น ว า ค ม 2562
(ยกเว้ นกรรมการที่เป็ นตัวแทน
ของ CIMB Bank ที่ มี ส่ ว นได้
เสียซึง่ ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมและ
งดออกเสียงในวาระนี ้) เห็นควร
อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนาคาร ซึ่ ง
ธนาคารได้ รับประโยชน์

*ค่ า บริ ก าร ITO ได้ รวมอั ต ราบวกเพิ่ ม ร้ อยละ 8 ซึ่ ง เป็ นอั ต ราเสมื อนคิ ด กั บ
บุคคลภายนอกโดยทัว่ ไป แต่ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มร้ อยละ 7 และภาษี หกั ณ ที่จ่ายร้ อย
ละ 15

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
- รายการสินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน
ก. ธนาคารมีเงินให้ สนิ เชื่อ ภาระผูกพันและเงินฝากกับกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อย หรื อกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป หรื อตําแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของทุนที่ชําระแล้ วของ
กิจการนัน้ ดังนี ้
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

รายชื่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เ งิ น ใ ห้ ร า ย ก า ร สินทรัพย์ เงิ น รั บ
สิ น เชื่ อ คง ร ะ ห ว่ า ง อื่น
ฝาก
ค้ าง
ธนาคาร
และตลาด
เ งิ น
(สินทรัพย์)

ภาระ
ผูกพัน

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย
- รับอัตราดอกเบี ้ยคงที่
- รับอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้ า
- สัญญาซื ้อ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี ้ย
- สัญญาซื ้อ
- สัญญาขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
(หน่วย: ล้ านบาท)
การถือ
มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน
หุ้น
(%)

รายการ เงินกู้ยืม หนี ้สินอื่น
ระหว่า ง
ธนาคาร
แ ล ะ
ตลาด
เ งิ น
(หนี ้สิน)

-

-

461

7

-

212

9,037

68

33,865
44,295

-

-

-

-

-

-

-

14,661
95

-

-

-

-

-

-

-

11,694
437

-

-

-

-

-

-

-

สินค้ าโภคภัณฑ์
- สัญญาซื ้อ
- สัญญาขาย

45
41

-

-

-

-

-

-

-

สัญญาสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน
ของกองทุน
- สัญญาซื ้อ

53

-

-

-

-

-

-

-

อนุพนั ธ์ด้านเครดิต
- สัญญาขาย

6,293

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทย่ อย
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด

2,150

30,291

-

1

24

-

-

8
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94.83 นางสาวเซรี น่า ตัน
เหม่ ชเว็น

99.99 นายตัน คีท จิน
นางสาวศศิมา ทอง
สมัคร
นายโก๊ ะ เตอด เซียง

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เ งิ น ใ ห้ ร า ย ก า ร สินทรัพย์ เงิ น รั บ
สิ น เชื่ อ คง ร ะ ห ว่ า ง อื่น
ฝาก
ค้ าง
ธนาคาร
และตลาด
เ งิ น
(สินทรัพย์)

ภาระ
ผูกพัน

การถือ
หุ้น
(%)

รายการ เงินกู้ยืม หนี ้สินอื่น
ระหว่า ง
ธนาคาร
แ ล ะ
ตลาด
เ งิ น
(หนี ้สิน)

มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน

นางสาวปิ ยวรรณ
เธียรพรานนท์
บจ. ซีที คอลล์

-

-

-

-

63

-

-

-

99.99 นายอดิศร เสริ มชัย
วงศ์
นางสาวศศิมา ทอง
สมัคร
นางสาวอรอนงค์
อุดมก้ านตรง

บจ. เวิลด์ลีส

-

3,775

-

1

10

-

-

-

99.99 นายโก๊ ะ เตอด เชียง
นางสาวอรอนงค์
อุดมก้ านตรง
นางสาวเพ็ญพร กํา
พุสริ ิ
นายณัฐวุฒิ วจีนุ
รักษากุลชัย
นายมนตรี พ่วงพูล

141

-

-

-

-

52

-

-

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

-

-

-

-

-

94

-

-

PT Bank CIMB Niaga TBK

-

-

-

1

-

4

-

-

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็ม
บี (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

-

-

1,271

-

-

-

3
10

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
CIMB Bank Plc., Cambodia

สัญญาแลกปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้ า
-สัญญาซื ้อ
-สัญญาขาย
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นายสุธีร์ โล้ วโสภณ
กุล

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เ งิ น ใ ห้ ร า ย ก า ร สินทรัพย์ เงิ น รั บ
สิ น เชื่ อ คง ร ะ ห ว่ า ง อื่น
ฝาก
ค้ าง
ธนาคาร
และตลาด
เ งิ น
(สินทรัพย์)

ภาระ
ผูกพัน

ICIMB (MSC) Sdn Bhd
สัญญาติดตังและพั
้
ฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
พริ นซิเพิล จํากัด
บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
รายการ เงินกู้ยืม หนี ้สินอื่น
ระหว่า ง
ธนาคาร
แ ล ะ
ตลาด
เ งิ น
(หนี ้สิน)
-

1

-

-

-

-

-

-

27

639

-

-

-

-

-

-

1

159

-

-

10

876*

216*

-

-

538*

-

-

1

การถือ
หุ้น
(%)

มีผ้ บู ริ หารร่ วมกัน

นาย เจสัน ลีออง
ก๊ อก ยิว
นาย โก๊ ะ เตอด
เซียง

* ในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 กรรมการอิสระท่านหนึ่งของธนาคารได้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ข. ธนาคารไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมของธนาคาร
- ความเป็ นมาของรายการระหว่ างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันซึง่ ธนาคารมีเงินให้ สินเชื่อและภาระผูกพันกับกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ขึน้ ไปหรื อ ตําแหน่งเที ยบเท่านัน้ เป็ นการให้ ก้ ูยืม ซึ่งเป็ นสวัสดิก ารของธนาคาร อัตราดอกเบี ย้ ที่ ใช้ เป็ นอัตราดอกเบี ย้
สวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้ สนิ เชื่อ ภาระผูกพัน และเงินฝากแก่กิจการที่
ธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึน้ ไปหรื อตําแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้น
รวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของทุนที่ชําระแล้ วของกิจการ บางส่วนเป็ นเงินกู้ที่โอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร
บางส่วนมาจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้ และบางส่วนเป็ นเงินให้ สินเชื่อใหม่ โดยใช้ อตั ราดอกเบี ้ยตามอัตรา
ตลาดทัว่ ไปและเป็ นเงื่อนไขปกติของการทําธุรกิจ
- ขัน้ ตอนการอนุมัติรายการระหว่ างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้ อบังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้ องผ่านขัน้ ตอนในการพิ จารณาอนุมัติตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร รวมทังต้
้ องผ่านการวิเคราะห์และการให้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่มีอํานาจ
หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริ หารหรื อกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ า
ร่วมพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องดังกล่าว

ส่วนที่ 2 หน้ า 129

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
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- แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็ นรายการซึง่ เป็ นการดําเนินธุรกิจทัว่ ไป โดยทุกรายการได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
และวิธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิตามที่กําหนด และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง มีความเป็ นไป
ได้ ว่าการทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ ้นในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ มีการกําหนด
ขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิและทบทวนรายการไว้ อย่างชัดเจนแล้ ว
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
สรุ ปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.
2560 ผลการดําเนินงานและอัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรั บปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
14.

(หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

1,350,614,011
6,205,670,653
43,459,245,755
86,796,230,526
2,208,315,115

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

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

231,456,772,155
469,496,006

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

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

รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

231,926,268,161
(165,515)
(9,471,971,773)
(32,188,376)

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

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

รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ

222,421,942,497

209,596,334,447

196,394,533,030

83,360,105
894,230,172
3,339,032,032
1,015,531,376
694,257,493
14,967,549,671
1,713,201,274

77,698,965
831,149,160
3,471,101,060
480,958,226
938,209,202
6,052,943,866
2,722,733,218

581,413,868
888,480,141
3,529,189,193
364,943,160
1,023,345,737
4,138,153,054
2,651,651,445

385,149,180,680

350,377,488,632

296,307,015,229

ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
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(หน่ วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี ้สิน
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนี ้สินอื่น

199,132,082,337
43,393,672,214
268,816,305
24,422,519,906
44,659,756,168
23,818,667,017
83,360,105
2,140,697,917
9,158,264,057
3,146,840,215

185,215,037,339
44,533,942,327
378,991,448
35,512,717,532
24,318,002,735
16,968,347,710
77,698,965
1,892,940,783
3,910,494,022
3,188,938,089

177,702,506,611
15,648,105,797
254,663,261
23,103,810,514
19,965,010,587
17,933,103,726
581,413,868
1,855,519,989
4,826,595,856
3,112,398,250

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ

350,224,676,241

315,997,110,950

264,983,128,459

17,411,130,874

17,411,130,874

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

15,140,113,804
17,411,130,874

17,411,130,874

10,145,965,854
1,512,574,667

10,145,965,854
1,422,487,528

15,140,113,804
8,465,413,222
1,558,840,917

403,980,000
5,450,853,044

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

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

34,924,504,439

34,380,377,682

31,323,886,770

385,149,180,680

350,377,488,632

296,307,015,229
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(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

พ.ศ. 2560

12,978,453,585
(5,465,461,170)

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

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

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

7,512,992,415
1,615,797,349
(370,326,208)

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

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

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงิน
ที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ

1,245,471,141

1,087,129,101

1,247,579,089

2,625,945,047

1,054,168,202

2,238,222,821

(2,802,923,204)
343,978,417
137,640,997

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

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

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

9,063,104,813

9,488,655,742

10,063,896,130

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ

4,385,558,354
11,507,000
1,050,453,383
397,538,486
1,417,671,159

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

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

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ

7,262,728,382

6,539,841,790

6,118,401,199

หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

1,184,566,454

3,686,327,220

3,944,113,706

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

615,809,977
(191,762,567)

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

1,381,225
70,008,975

424,047,410

(804,282,341)

71,390,200

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

472,498,608

(274,248,938)

467,099,324

(16,238,529)

(4,697,307)

(30,696,516)

(54,736,432)

136,503,546

62,042,015

(52,189,142)

(4,364,720)

(105,828,268)

349,334,505

(146,807,419)

392,616,555

(229,255,158)

70,013,711

82,635,079

-

(14,002,741)

(16,527,016)

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(229,255,158)

56,010,970

66,108,063

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

120,079,347

(90,796,449)

458,724,618

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

544,126,757

(895,078,790)

530,114,818

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
(ขาดทุน) กําไรจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

424,047,410

(804,282,341)

71,390,200

-

-

-

424,047,410

(804,282,341)

71,390,200

544,126,757

(895,078,790)

530,114,818

-

-

-

544,126,757

(895,078,790)

530,114,818

0.01

(0.03)

0.00

34,822,261,748

31,188,634,435

28,233,684,776

การแบ่ งปั น กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นสําหรับ
กําไรส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที่ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
(กลับรายการ) สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนี ้สิน
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้ อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่เกิดขึ ้นจริ ง
กําไรจากทรัพย์สินรอการขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการขายลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ดอกเบี ้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

615,809,977

(737,513,268)

1,381,225

409,743,630
1,184,566,454
(125,654,610)
41,716,546
287,138,637
(1,689,129)
-

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

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

(230,267,801)

1,075,237,437

(3,015,423,032)

(696,020,500)
(24,352,727)
(2,128,477,621)
(2,186,608,362)
(10,105,201)
18,608,346
872,836
9,118,106

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

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

2,802,923,204
(12,978,453,585)
(8,427,415)
5,465,461,170

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

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

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ ินดําเนินงาน
(7,554,098,045)

(2,845,444,518)

(5,155,232,610)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินให้ สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่น

474,976,864
(5,757,584,312)
(13,672,717,001)
71,511,170
(8,914,605,805)
761,704,836

11,426,897,185
(13,414,065,599)
(15,914,378,341)
222,507,346
(1,914,790,812)
56,482,867

(9,634,584,045)
(2,196,019,258)
(5,314,731,312)
409,785,779
1,684,682,702
(1,022,132,173)

หนีส้ ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสัน้
ประมาณการหนี ้สิน
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนี ้สินอื่น

13,917,044,998
(1,140,270,113)
(110,175,143)
4,168,522,046
(143,437,882)
5,247,770,035
(8,849,396)

7,512,530,728
28,885,836,529
124,328,187
(4,202,663,803)
(68,700,452)
(916,101,834)
(50,517,476)

(6,174,959,438)
4,052,777,386
4,571,090
(6,046,902,521)
(136,889,494)
903,725,253
190,455,338

(12,660,207,748)
10,939,287,458
(6,579,515,960)
121,054,277

8,901,920,007
10,682,135,864
(5,146,131,186)
(71,039,791)

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

(8,179,381,973)

14,366,884,894

(22,524,226,777)

เงินสด (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษีจ่ายสุทธิ
เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน
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พ.ศ. 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
(27,549,333,482)
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
35,167,757,786
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
7,627,300,000
เงินสดจ่ายในการซื ้อตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนด
(4,192,283,404)
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบ
4,731,280,000
กําหนด
788,253
เงินสดรับจากการชําระหนี ้เงินลงทุนในลูกหนี ้
เงินสดจ่ายจากการซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายจากการซื ้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
2,564,090
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายจากการซื ้ออาคารและอุปกรณ์
(250,101,510)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
7,577,958
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(667,017,974)
เงินปั นผลรับ
8,427,415
ดอกเบี ้ยรับ
2,287,261,545
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

17,174,220,677

พ.ศ. 2560

(32,583,604,603)
4,208,825,541
51,200,000
(12,462,512,179)
-

(14,520,484,708)
24,559,533,593
60,000,000
(503,847,389)
480,340

5,905,850,000

4,305,000,000

795,015
(500,000,000)
(726,500)
6,752,752
14,990,000
(134,988,728)
6,268,162
(276,548,473)
10,508,869
1,689,255,397

2,482,988
(792,307)
22,710,000
(158,616,076)
36,697,603
(171,322,945)
13,869,440
1,487,963,769

(34,063,934,747)

15,133,674,308
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมเงิน
เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานใน
ต่างประเทศ

พ.ศ. 2560

8,534,832,747
(17,909,088,000)

3,951,569,703
16,273,471,128
(366,500,000)

5,505,495,928
13,652,328,861
(12,085,000,000)

(9,374,255,253)

19,858,540,831

7,072,824,789

(15,953,935)

(4,493,892)

(29,432,276)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

(395,370,484)

156,997,086

(347,159,956)

1,745,984,495

1,588,987,409

1,936,147,365

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

1,350,614,011

1,745,984,495

1,588,987,409

1,597,778

294,250

22,735,861

89,686,806

22,455,456

38,817,769

472,498,608
124,753,905

(274,248,938)
111,472,079

(467,099,324)
236,842,411

ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื ้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระเงิน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายส่วนเกินหรื อส่วนลดอัตราดอกเบี ้ย

ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินของธนาคาร
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราดอกเบี ้ยรับ(1) (%)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย(2) (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย(3) (%)

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

60.0
4.7
1.2
5.7
2.1
3.6

65.0
(8.5)
(2.5)
5.8
2.0
3.8

66.0
0.7
0.3
5.7
2.1
3.6
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม(4) (%)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (Modified LDR)(5)(%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี ้สินรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (%)
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรั พย์
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม
และดอกเบี ้ยค้ างรับ (%)
อัตราส่วนหนี ้สูญต่อสินเชื่อรวม
และดอกเบี ้ยค้ างรับ(%)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ
ต่อสินเชื่อรวม(6) (%)
อัตราส่วนดอกเบี ้ยค้ างรับต่อสินเชื่อรวม
และดอกเบี ้ยค้ างรับ (%)

2.6

2.4

3.2

80.1
2.3
0.1
0.02

68.9
2.8
(0.30)
0.03

60.8
2.9
0.02
0.03

10.0
103.7
96.7
56.9
17.4
12.4

9.2
108.0
94.0
58.6
18.7
13.3

8.5
104.8
93.9
67.1
16.6
12.5

4.1

4.4

4.5

0.6

0.6

0.8

4.6

4.3

4.7

0.2

0.2

0.3

หมายเหตุ:
(1) อัตราดอกเบี ้ยรับ = รายได้ ดอกเบี ้ย / (เงินให้ สนิ เชื่อเฉลี่ย+รายการระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี ้ยเฉลี่ย)
(2) อัตราดอกเบี ้ยจ่าย = ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย / (เงินฝากเฉลี่ย+เงินกู้ยืมเฉลี่ย+หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเฉลีย่ +รายการระหว่างธนาคารที่มี
ดอกเบี ้ยเฉลี่ย)
(3) ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย = อัตราดอกเบี ้ยรับ-อัตราดอกเบี ้ยจ่าย
(4) อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินกู้ยืม = เงินให้ สนิ เชื่อ / (เงินฝาก+หนี ้สินจ่ายเมื่อทวงถาม+เงินกู้ยืม)
(5) อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (Modified LDR) = (เงินให้ สนิ เชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี+เงินให้ สนิ เชื่อซึง่ คํ ้าประกันโดยธนาคารอื่น+เงิน
ให้ สนิ เชื่อแก่สถาบันการเงิน) / (เงินฝาก+ตัว๋ แลกเงิน+หุ้นกู้+ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท)
(6) อัตราส่วนเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม คํานวณตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงานและอัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
(หน่ วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

1,351,567,764
6,421,713,044
43,459,245,755
86,798,230,526
-

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

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

250,896,619,641
463,517,744

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

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

รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ
หัก รายได้ รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

251,360,137,385
(10,816,864,418)
(10,600,132,295)
(32,188,376)

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

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

รวมเงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิ

229,910,952,296

216,201,454,723

201,564,046,629

83,360,105
1,123,900,062
3,428,635,255
1,061,691,787
1,171,542,192
14,967,549,671
2,128,743,263

77,698,965
1,016,509,206
3,536,093,184
488,639,652
1,392,797,611
6,052,943,866
2,975,302,956

581,413,868
1,033,943,008
3,588,378,733
370,043,208
1,372,672,738
4,138,153,054
2,857,642,221

391,907,131,720

355,848,524,921

300,603,602,556

ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

199,034,749,069
43,393,672,214
268,816,305
24,422,519,906
44,659,756,168
25,818,667,017
83,360,105
2,298,834,097
9,158,264,057
4,247,833,989

185,100,505,109
44,533,942,327
378,991,448
35,512,717,532
24,318,002,735
18,968,347,710
77,698,965
1,987,605,895
3,910,494,022
4,138,393,277

177,400,677,986
15,648,105,797
254,663,261
23,103,810,514
19,965,010,587
19,933,103,726
581,413,868
1,946,444,925
4,826,595,856
3,891,927,335

353,386,472,927

318,926,699,020

267,551,753,855

17,411,130,874

17,411,130,874

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี ้สิน
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 30,280,227,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสีย
ของธนาคารในบริ ษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

15,140,113,804
17,411,130,874
10,145,965,854
1,468,042,132

17,411,130,874
10,145,965,854
1,400,797,437

15,140,113,804
8,465,413,222
1,534,848,299

(42,753,751)

(42,753,751)

(42,753,751)

403,980,000
9,134,293,684

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

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

38,520,658,793

36,921,825,901

33,051,848,701

391,907,131,720

355,848,524,921

300,603,602,556
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งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2560

รายได้ ดอกเบี ้ย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย

16,420,740,139
(5,513,358,198)

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

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

รายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

10,907,381,941
2,556,132,793
(385,927,966)

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

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

2,170,204,827

1,807,924,067

1,944,453,612

2,625,945,047

1,054,168,202

2,238,222,821

(2,802,923,204)
343,978,417
398,585,923
511,589,578

(759,750,530)
19,508,137
226,351,923
587,350,824

(1,733,886,254)
107,353,927
518,773,539

14,154,762,529

13,682,289,420

13,277,361,526

5,063,133,513
11,811,200
1,213,316,406
433,029,282
2,918,494,105

4,533,126,703
13,467,200
1,155,447,852
413,013,666
2,376,645,066

4,068,397,712
12,792,000
1,060,266,367
420,692,273
2,173,419,203

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ

9,639,784,506

8,491,700,487

7,735,567,555

หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า

2,571,584,293

4,919,382,923

5,053,034,607

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

1,943,393,730
(441,797,741)

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

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

กําไรสุทธิสําหรับปี

1,501,595,989

6,901,420

384,898,228

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงิน
ที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นๆ
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่นๆ
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

472,498,608

(274,248,938)

467,099,324

(16,238,529)

(4,697,307)

(30,696,516)

(54,736,432)

136,503,546

62,042,015

(52,189,142)

(4,364,720)

(105,828,268)

349,334,505

(146,807,419)

392,616,555

(257,808,214)

72,891,871

79,271,973

5,710,612

(14,578,374)

(15,854,394)

(252,097,602)

58,313,497

63,417,579

97,236,903

(88,493,922)

456,034,134

1,598,832,892

(81,592,502)

840,932,362

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
(ขาดทุน) กําไรจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภท
รายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

1,501,595,989

6,901,420

384,898,228

-

-

-

1,501,595,989

6,901,420

384,898,228

1,598,832,892

(81,592,502)

840,932,362

-

-

-

1,598,832,892

(81,592,502)

840,932,362

0.04

0.00

0.01

34,822,261,748

31,188,634,435

28,233,684,776

การแบ่ งปั นกําไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นสําหรับ
กําไรส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที่ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี ้สูญ หนี ้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้ อยค่า
(กลับรายการ) สํารองสําหรับรายการนอกงบดุล
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนี ้สิน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และตราสารอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่เกิดขึ ้นจริ ง
กําไรจากทรัพย์สินรอการขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการขายลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
ขาดทุนสุทธิจากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วย
มูลค่ายุตธิ รรม
ดอกเบี ้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ ินดําเนินงาน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

1,943,393,730

271,206,010

488,759,364

433,202,518
2,571,584,293
(125,654,610)
41,716,546
322,056,650
1,015,432,235
-

373,493,966
4,919,382,923
72,742,078
38,448,440
85,994,884
709,467,315
1,067,203

367,291,254
5,053,034,607
(42,701,555)
35,251,070
207,888,248
550,661,879
3,476,616

(230,267,801)

1,075,237,437

(3,015,423,032)

(696,020,500)
(28,247,855)
(2,128,477,621)
(2,186,608,362)
(11,871,882)
18,608,346
872,836
9,118,106

(69,008,068)
(315,036,490)
113,050,652
(20,391,900)
1,318,506
8,845,503
4,731,329

(100,416,073)
(135,317,715)
(366,098,877)
(36,746,849)
13,044,307
41,603,154
162,476,024

2,802,923,204
(16,420,740,139)
(8,427,415)
5,513,358,198

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

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

(7,164,049,523)

(2,726,945,348)

(5,255,644,645)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินให้ สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่น

364,870,026
(5,757,584,312)
(19,083,939,652)
2,157,885,423
(8,914,605,805)
636,102,941

11,389,079,000
(13,414,065,599)
(20,557,198,292)
1,374,412,019
(1,914,790,812)
(27,293,323)

(9,638,709,217)
(2,196,019,258)
(10,508,908,673)
1,322,470,636
1,684,682,702
(1,025,306,308)

หนีส้ ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมระยะสัน้
ประมาณการหนี ้สิน
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนี ้สินอื่น

13,934,243,960
(1,140,270,113)
(110,175,143)
4,168,522,046
(143,437,882)
5,247,770,035
124,116,296

7,699,827,123
28,885,836,529
124,328,187
(4,202,663,803)
(68,700,452)
(916,101,834)
206,940,065

(6,262,646,720)
4,052,777,386
4,571,090
(6,046,902,521)
(136,889,495)
903,725,253
333,687,399

(15,680,551,703)
14,377,949,429
(6,578,613,485)
(164,761,796)

5,852,663,460
13,653,855,758
(5,144,814,563)
(424,746,068)

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

(8,045,977,555)

13,936,958,587

(24,473,265,982)

เงินสด (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษีจ่ายสุทธิ
เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ า 147

พ.ศ. 2560

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื ้อตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบ
กําหนด
เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบ
กําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบ
กําหนด
เงินสดรับจากการชําระหนี ้เงินลงทุนในลูกหนี ้
เงินสดจ่ายจากการซื ้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายจากการซื ้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

(27,549,333,482)
35,167,757,786
7,627,300,000

(32,583,604,603)
4,208,825,541
51,200,000

(14,520,484,708)
24,559,533,593
60,000,000

(4,194,283,404)

(12,462,512,179)

(503,847,389)

-

-

480,340

4,731,280,000
788,253
2,564,090
(295,357,042)
9,342,879
(708,309,652)
8,427,415
2,287,289,337

5,905,850,000
795,015
(726,500)
6,752,752
14,990,000
(161,435,893)
16,085,199
(280,289,448)
10,508,869
1,689,255,397

4,305,000,000
2,482,988
(792,307)
22,710,000
(178,507,407)
39,159,489
(173,301,907)
13,869,440
1,487,963,769

17,087,466,180

(33,584,305,850)

15,114,265,901

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ า 148

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)

CIMB Thai Bank Public Company Limited

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมเงิน

พ.ศ. 2560

(48,800,000)
8,534,832,747
(17,909,088,000)

(48,800,000)
3,951,569,703
16,273,471,128
(366,500,000)

(31,820,274)
5,505,495,928
15,652,328,861
(12,085,000,000)

(9,423,055,253)

19,809,740,831

9,041,004,515

(15,953,935)

(4,493,892)

(29,432,276)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

(397,520,563)
1,749,088,327

157,899,676
1,591,188,651

(347,427,842)
1,938,616,493

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

1,351,567,764

1,749,088,327

1,591,188,651

1,597,778
89,686,806
472,498,608
124,753,905

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

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

เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานใน
ต่างประเทศ

ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื ้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระเงิน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายส่วนเกินหรื อส่วนลดอัตราดอกเบี ้ย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 5656-1)
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ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินของ
กลุ่มธนาคาร
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินฝาก (Modified LDR) (%)
อัตราส่วนเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อ
สินเชื่อรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที
้ ่ 1 (%)

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-60

3.3
4.0
0.4
68.1
100.3

3.7
0.0
0.0
62.1
97.2

3.9
1.3
0.1
58.2
96.8

4.6
18.0
13.1

4.3
19.3
14.1

4.8
17.0
12.9

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ า 150

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

14. การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวม
14.1 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรสุทธิจํานวน 1,501.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จํานวน 1,494.7 ล้ านบาท หรื อ 216 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบผลกําไรสุทธิ ของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของสํารองหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 47.7 ซึง่ เป็ นผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
และการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการดําเนินงานร้ อยละ 3.5 สุทธิกบั การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานร้ อยละ 13.5
อัตราส่วนรายได้ ดอกเบีย้ สุทธิ ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สําหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.31 ลดลง
จากปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 3.71 เป็ นผลจากต้ นทุนการเงินที่เพิ่มขึ ้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้ สนิ เชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี (รวมเงินให้ สนิ เชื่อซึง่ คํ ้าประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้
สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุม่ ธนาคารอยูท่ ี่ 242.1 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับ เงินให้ สนิ เชื่อ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 กลุม่ ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัว๋ แลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จํานวน 241.5
พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.1 จากสิ ้นปี 2561 ซึ่งมีจํานวน 234.3 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Modified
Loan to Deposit Ratio – Modified LDR) ของกลุ่ม ธนาคารเพิ่ ม ขึ น้ เป็ นร้ อยละ 100.3 จากร้ อยละ 97.2 ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561
(ก) สรุ ปรายได้ ของธนาคารและบริษัทย่ อย
รายได้ จากการดําเนินงาน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 14.2 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 472.5 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 3.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดอกเบี ้ยสุทธิเพิม่ ขึ ้นจํานวน
160.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.5 จากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิม่ ขึ ้นของรายได้ ดอกเบี ้ยจากธุรกิจเช่าซื ้อและรายได้
ดอกเบี ้ยจากเงินลงทุน และรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การสุทธิเพิ่มขึ ้นจํานวน 362.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.0 เกิดจาก
การเพิม่ ขึ ้นของค่าธรรมเนียมจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและค่าธรรมเนียมจากการเป็ นผู้จดั จําหน่ายตราสารหนี ้
รายได้ จากการดําเนินงานอื่นลดลงจํานวน 50.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของขาดทุนสุทธิ
จากหนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิกบั กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ าและปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศและการเพิม่ ขึ ้นของกําไรสุทธิจากเงินลงทุนและกําไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้ อยคุณภาพ
(ข) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยสําหรับปี 2562 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 5.5 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 950.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.8
มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยจากเงินรับฝาก
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ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เพิ่มขึ ้นจํานวน
1,148.1 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 13.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้ จ่ายจากการ
ดําเนินงานอื่น เนื่องจากการแก้ ไขพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน ซึ่งกําหนดให้ จ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ ้นสําหรับพนักงานที่
เกษี ยณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากกลยุทธ์ การขยายงานของธนาคารภายใต้
โครงการ Fast Forward เป็ นผลให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ต่อรายได้ จากการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 68.1 เพิม่ ขึ ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 อยูท่ ี่ ร้ อยละ 62.1
(ค) กําไรสุทธิ
ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรสุทธิจํานวน 1,501.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จํานวน 1,494.7 ล้ านบาท หรื อ 216 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบผลกําไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของสํารองหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 47.7 ซึง่ เป็ นผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร
และการเพิม่ ขึ ้นของรายได้ จากการดําเนินงานร้ อยละ 3.5 สุทธิกบั การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานร้ อยละ 13.5
(ง) อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของเจ้ าของ
สําหรั บ ปี 2562 กลุ่ม ธนาคารมี ผ ลตอบแทนต่อ ส่ว นของเจ้ า ของร้ อยละ 4.0 เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 0.0
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ าของของธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ (2.5) สาเหตุ
หลักเกิดจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี
14.2 ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่ อย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 391.9 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํานวน 36.0 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 6.4 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 368 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.4
เป็ นผลจากการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ มีจํานวน 43.5 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 20.1 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 85.8 ส่วนใหญ่ เป็ นผลจาก
ธุรกรรมด้ านอัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลีย่ น
กลุม่ ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิจํานวน 86.8 พันล้ านบาท ลดลง 5.4 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5.8 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงใน
เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิกบั การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมและเงินลงทุนเพิ่อค้ า
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เงินให้ สนิ เชื่อและดอกเบี ้ยค้ างรับสุทธิจํานวน 229.9 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.3 โดยการเติบโตของสินเชื่อส่วนใหญ่
มาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย
สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์ จํานวน 15.0 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 8.9 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 147.3
ซึง่ สอดคล้ องกับการทําธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์
คุณภาพของสินทรัพย์
(ก)

เงินให้ ก้ ยู ืมและการกระจุกตัวของเงินให้ ก้ ยู ืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีเงินให้ สินเชื่อสุทธิ จากรายได้ รอตัดบัญ ชีจํานวน 240.1 พันล้ านบาท เพิ่มขึน้
จํานวน 13.8 พันล้ านบาทหรื อร้ อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ มีจํานวน 226.3 พันล้ านบาท เงินให้
สินเชื่ อแบ่งเป็ นการให้ ก้ ูยืมแก่กลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลูกหนีธ้ ุรกิจเช่าซือ้ และอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์ มี
สัดส่วนรวมร้ อยละ 67.9 ของเงินให้ สินเชื่อรวม ทังนี
้ ้มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจํานวน 78.7 พันล้ านบาท ซึ่งมี
สัดส่วนสูงที่ร้อยละ 32.8 สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของธนาคาร ลูกหนี ้ธุรกิจเช่าซือ้ จํานวน 42.7 พันล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ
17.8 และ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิ ชย์จํานวน 41.4 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.3 สินเชื่อที่มีอตั ราการ
ขยายตัวส่วนใหญ่มาจาก ลูกหนี ้ธุรกิจเช่าซื ้อ และสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ซึง่ เติบโตร้ อยละ 28.3 และร้ อยละ 9.4 ตามลําดับ
เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2561
เงินให้ สินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ

31 ธันวาคม 2562
ล้ านบาท
8,349

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

31 ธันวาคม 2561
%

ล้ านบาท

%

3.5

ล้ านบาท
6,956

3.1

1,393

20.0

41,446

17.3

45,157

19.9

(3,711)

(8.2)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง

16,364

6.8

13,836

6.1

2,528

18.3

การสาธารณูปโภคและบริ การ

24,921

10.4

29,779

13.1

(4,858)

(16.3)

สินเชื่อส่วนบุคคล

10,529

4.4

11,961

5.3

(1,432)

(12.0)

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

78,698

32.8

71,916

31.8

6,782

9.4

ลูกหนี ้ธุรกิจเช่าซื ้อ

42,665

17.8

33,244

14.7

9,421

28.3

อื่น ๆ

17,108

7.0

13,451

5.9

3,657

27.2

240,080

100.0

226,300

100.0

13,780

6.1

การเกษตรและเหมืองแร่

รวมเงินให้ สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอตัดบัญชี

%

เปลี่ยนแปลง

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้ ก้ ยู มื ในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่
โดยจะครอบคลุมทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและรายย่อย
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(ข)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การจัดชันสิ
้ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้และดอกเบี ้ยค้ างรับ (ไม่รวมเงินให้ สินเชื่อที่ให้ แก่สถาบันการเงิน)ของ
กลุม่ ธนาคารอยู่ที่ 240.5 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.1เมื่อเทียบกับเงินให้ สนิ เชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจัดชัน้
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้ วย สินเชื่อจัดชันปกติ
้
216.9 พันล้ านบาท สินเชื่อจัดชัน้
กล่าวถึงเป็ นพิเศษ 12.3 พันล้ านบาท และสินเชื่อด้ อยคุณภาพจัดชันตํ
้ ่ากว่ามาตรฐาน จัดชันสงสั
้ ย และ จัดชันสงสั
้ ยจะสูญ
มีจํานวน 3.4 พันล้ านบาท 1.6 พันล้ านบาท และ 6.3 พันล้ านบาท ตามลําดับ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 94.1 ลดลงจากสิ ้น
ปี 2561 ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 107.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสํารองของกลุม่ ธนาคารอยู่ที่จํานวน 10.6 พันล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นเงินสํารองส่วนเกินจากเงินสํารองขันตํ
้ ่าตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน 5.0 พันล้ านบาท
(ค)

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 11.3 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ต่อเงินให้ สินเชื่อทังสิ
้ ้น
(NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 4.6 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 4.3 เป็ นผลจากลูกหนี ้ภาคธุรกิจ
บางรายและรายย่อย อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมตั ิสินเชื่อ และนโยบายการบริ หารความ
เสี่ยงที่ รัดกุมขึน้ ตลอดจนได้ มีแนวทางเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการติดตามหนี ้ การดําเนิ นการดูแลและการแก้ ไขลูกหนีท้ ี่ถูก
ผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด
(ง)

การรับรู้รายได้

ธนาคารรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยตามเกณฑ์คงค้ าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ ตามเกณฑ์นี ้ สําหรับลูกหนี ้ที่ค้างชําระดอกเบี ้ยเกิน
กว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบกําหนดชําระหรื อมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชําระหนี ้ โดยจะใช้ เกณฑ์เงินสดและธนาคาร
ยังได้ บนั ทึกยกเลิกรายได้ สําหรับดอกเบี ้ยจากเงินให้ ก้ ยู ืมที่ค้างชําระดังกล่าวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็ นรายได้ แล้ วออกจาก
บัญชีเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างได้ ใหม่เมื่อลูกหนี ้ได้
ชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่ค้างชําระครบถ้ วนแล้ ว
ธนาคารรับรู้ รายได้ สําหรับลูกหนี ้ภายหลังการปรับโครงสร้ างหนี ้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้ างเช่นเดียวกับเงินให้ สินเชื่อที่กล่าว
ข้ างต้ น ยกเว้ นหนี ้ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนี ้
ใหม่ ซึ่งจะรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี ้จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้ างหนี ้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
เดือนหรื อสามงวดการชําระเงินแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม ธนาคารมีห นีส้ ินรวมจํ านวน 353.4 พันล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํานวน 34.5 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.8 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เงินรับฝากจํานวน 199.0 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 13.9 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนี ้สิน)จํานวน 43.4 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 1.1 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.6
ซึง่ เป็ นผลจากการบริ หารสภาพคล่องของธนาคาร
หนี ้สินทางการเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมจํานวน 24.4 พันล้ านบาท ลดลงจํานวน 11.1 พันล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 31.2 ส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นกู้ท่มี ีอนุพนั ธ์แฝง
หนีส้ ินตราสารอนุพันธ์ ทางการเงินจํานวน 44.7 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 20.3 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 83.7 การเพิ่มขึน้
ดังกล่าวเป็ นผลจากธุรกรรมด้ านอัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลีย่ น
ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจํานวน 25.8 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.9 พันล้ านบาท หรื อร้ อยละ 36.1 ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
การเพิ่มขึ ้นของหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้ าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 38.5 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จํานวน 1.6 พันล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 4.3 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิม่ ขึ ้นของกําไรสุทธิระหว่างปี
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันทังสิ
้ ้น 3,761.5 พันล้ านบาท ลดลง 286.3 พันล้ านบาท
(ร้ อยละ 7.1) จากจํานวน 4,047.9 พันล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2562 การลดลงของภาระผูกพันส่วนใหญ่ เป็ นผลจากตราสาร
อนุพนั ธ์ ตามที่ได้ แสดงในตารางด้ านล่าง
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(ล้ านบาท)
รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เปลีย่ นแปลง
%

0

280

(100.0)

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่ าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ ครบกําหนด

331

239

38.5

เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต

605

1,185

(48.9)

3,760,609
3,704,444

4,046,169
3,998,256

(7.1)

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลกู ค้ ายังไม่ได้ ถอน

14,558

14,004

4.0

วงเงินสินเชื่อทีย่ งั ไม่ได้ เบิกใช้

17,307

21,139

(18.1)

เงินลงทุน

12,005

1,567

666.1

อื่นๆ

12,295

11,203

9.7

3,761,545

4,047,873

(7.1)

การรับอาวัลตั๋วเงินและการคํา้ ประกันการกู้ยมื เงิน

ภาระผูกพันอื่น:
ตราสารอนุพนั ธ์

รวม
สภาพคล่ อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ ธนาคารมีจํานวน 1.4 พันล้ าน
บาท ลดลงสุทธิ 397.5 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงมีดงั นี ้
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานในปี 2562 มีจํานวน 8.0 พันล้ านบาท ประกอบด้ วยขาดทุนจากการดําเนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงานจํานวน 7.2 พันล้ านบาท ซึ่งในจํานวนนี ้รวมกําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้
1.9 พันล้ านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิ ที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากดอกเบี ้ยรับ กําไรจากการขายเงิน
ลงทุน และ กําไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ ้นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน สุทธิ กับค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ขาดทุนสุทธิ จากหนี ้สินทาง
การเงินที่กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมและหนีส้ ญ
ู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้ อยค่า สําหรับสินทรัพย์
ดําเนินงานเพิ่มขึ ้น 30.6 พันล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินให้ สินเชื่อและเงินวางหลักประกันของตรา
สารอนุพันธ์ นอกจากนี ้ หนีส้ ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ จํานวน 22.1 พันล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิ ดจากเงินรับฝากและเงิ นรั บ
หลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 17.1 พันล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับสุทธิจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 9.4 พันล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกลุม่ ธนาคารมีเงินสดจ่ายจากการกู้ยืม
เงิน
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ความสัมพันธ์ ของแหล่ งที่มาของเงินทุนกับแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม ในขณะที่แหล่งใช้ ไปของเงินทุนเป็ นเงินให้ สนิ เชื่อ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้ สนิ เชื่อ แบ่งตามระยะเวลาได้ ดงั นี ้
หน่วย: พันล้ านบาท

ระยะเวลา
ทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

เงินให้ สินเชื่อ*
17.6
45.7
171.0
234.3

%
7.5
19.5
73.0
100.0

เงินฝาก*
72.3
127.2
9.7
209.2

%
34.6
60.8
4.6
100.0

เงินกู้ยืม*
0.1
37.9
38.7
76.7

%
0.1
49.4
50.5
100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังนี ้
2562*
จํานวนเงิน
%
3.9
1.9
68.3
32.6
137.0
65.5
209.2
100.0

ประเภทเงินฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจํา
รวม

2561*
จํานวนเงิน
2.9
59.0
133.4
195.3

หน่วย: พันล้ านบาท

%
1.5
30.2
68.3
100.0

2560*
จํานวนเงิน
%
3.4
1.8
67.6
35.6
118.8
62.6
189.8
100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

อันดับความน่ าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารซึง่ จัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีรายละเอียดดังนี ้
กันยายน 2562
Fitch Ratings
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตในประเทศระยะสัน้
แนวโน้ มอันดับเครดิต
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
อันดับเครดิตในประเทศระยะสันของตราสารหนี
้
้ระยะสัน้

AA-(tha)
F1+(tha)
Stable
AA-(tha)
F1+(tha)
พฤษภาคม 2562

Moody’s Investors Service
Outlook
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Bank deposits
Baseline credit assessment
Adjusted baseline credit assessment
Counterparty risk assessment
Issuer rating
ST issuer rating

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

Baa2/P-2
ba2
baa2
Baa1(cr)/P-2(cr)
Baa2
P-2
สิงหาคม 2562

RAM Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ด้ อยสิทธิที่นบั เป็ นเงินกองทุนชันที
้ ่2

AA2/Stable/P1
AA3/Stable

อัตราส่ วนทางการเงิน
การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์สงู กว่าหนี ้สินโดยเป็ นส่วนของเจ้ าของเป็ นจํานวน 38.5 พันล้ านบาท
มีเงินกองทุน 47.6 พันล้ านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ร้ อยละ 18.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งสําหรับธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 17.4 โดยมีเงินกองทุน
45.9 พันล้ านบาท
สภาพคล่ องและอัตราส่ วนสินเชื่อต่ อเงินฝาก
ธนาคารดํารงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เฉลีย่ ในอัตราร้ อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมเฉลีย่ ตามทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที่ศนู ย์เงินสด เงินฝากที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมเป็ นจํานวน 2.2 พันล้ านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (Modified LDR) ของธนาคารอยูท่ ี่ร้อยละ 96.7
เทียบกับร้ อยละ 94.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ระดับดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามแผนงานของธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทัง้ นี ้
บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ข้ อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ต่อ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นางปฏิมา จําปาสุต เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารหน้ าใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นางปฏิมา จําปาสุต กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ง
1. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิ น กรรมการ
อามิน โนเออร์ ราชิด
2. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร

ผู้รับมอบอํานาจ

ชื่อ
นางปฏิมา จําปาสุต

ตําแหน่ง

ผู้บริ หารสูงสุด
สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
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ลายมือชื่อ
- โอมาร์ ซิ ดดิ ก บิ น อามิ น
โนเออร์ ราชิ ด - อดิ ศร เสริ มชัยวงศ์ -

ลายมือชื่อ
- ปฏิ มา จํ าปาสุต -
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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1.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
อายุ 68 ปี
ประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการ และประธานสํารองคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Pure Circle Limited

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Fellow of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
- Member of the Malaysian Institute of
Accountants
ประวัตกิ ารอบรม
- การประชุม Global Board Leadership
Summit, Singapore
- หลักสูตร Audit 101 Session
- การประชุมเสวนา Friends of Thailand Circle
Talk Series: Navigating ASEAN in a
Turbulent World
- การประชุมสรุ ป Bank Negara Malaysia
Annual Report 2018/Financial Stability and
Payment Systems Report 2018 Briefing
Session
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Tech Risk Workshop
- หลักสูตร The Future of Fintech in ASEAN
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Risk Posture
Workshop
- การเสวนา 3rd Regional Direcors’ Sharing
Session
- การประชุม 2020 Budget Focus Group
Meeting Improving Access to Financing
(Through Finacial Innovation)
- การประชุม Sustainable Finance Conference
by CIMB

บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯและกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มี.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
Malaysian Investment Banking Association
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Asian Banking School Sdn Bhd
2555 - ปั จจุบนั
Trustee
Yu Cai Foundation
ก.ค. 2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
CIMB Investment Bank Bhd

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561
ประธานกรรมการ
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2561
Trustee
2549 - ก.พ. 2558
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร
2549 - ก.พ. 2558
ที่ปรึกษา
2548 - 2559
ประธานกรรมการ
2548 - 2557
กรรมการ
2542 - 2549
กรรมการบริ หาร
2536 - 2542
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB - Principal Asset Management Bhd
CIMB Foundation
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Tanjong PCL
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Investment Bank Bhd

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

2. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 25 เมษายน 2550

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- เวทีเสวนา Khazanah Megatrend Forum 2019
- การประชุมเสวนา SC Industry Dialogue 2019
(Corporate Finance)
- หลักสูตร FIDE Forum-Leadership In A
Disruptive World – The Changing Role of
Boards by Graham Poston
- หลักสูตร Enhancing Corporate Governance
by Understanding Legal Liabilities “Act or
Resign” by Malaysian Anti Corruption
Commission
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
คุณวุฒิทางการศึกษา
- AB Bryn Mawr College, PA, U.S.A.
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory
Accreditation Programme (MAP) for
Directors of Public Listed Companies
- หลักสูตร Director Accreditation Programme
(DAP) รุ่ นที่ 83/2553 English Programme
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute
of Directors Course: Role of Directors
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร
ศูนย์รักษาผู้มีบตุ รยากเจตนิน

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2554 - 2561

กรรมการ

2553 - 2561
2553 - 2561
2551 - 2561

กรรมการอิสระ กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร
กรรมการอิสระ กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร
กรรมการ
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Lien Centre for Social Innovation, Singapore
Management University
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Group Sdn Bhd
Asia Capital Advisory Pte Ltd.

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ม.ค. 2559 - พ.ย. 2560
ก.พ. 2558 - พ.ย. 2560
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2560
2550 - พ.ย. 2560

3. นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ริ ิ กลุ
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและ
การเงิน ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit
Committee Programme (AACP) รุ่ นที่
31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นําไทย-จีน รุ่ นที่ 1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับ
มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง
- TLCA Leadership Development Programme
(LDP) รุ่ นที่ 5 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Senior Advisor/Consultant

TPG Star SF Pte Ltd.
TPG Growth SF Pte Ltd.
TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
TPG Capital Asia

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
บมจ. อมตะ วีเอ็น
ตรวจสอบ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
Amata City Bien Hoa, Vietnam
2561- ปั จจุบนั
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร/กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาความเข้ มแข็งด้ านจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2561- ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บจ. บริ หารสินทรัพย์ รัชคาร
2560 - ปั จจุบนั
นายกสมาคม
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร/รองประธาน
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
กรรมการ
โครงการการสร้ างแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
2560 - ปั จจุบนั
ต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
กรรมการ
กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
2558 - ปั จจุบนั
มูลนิธิทสิ โก้ เพื่อการกุศล
ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT
2554 - ปั จจุบนั
Fund Facility Investment
กรรมการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

-

-

-

-

-

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
ไทย ร่ วมกับ สถาบัน IMD ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์สําหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้ าและแพทยสภา
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
รุ่ นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สําหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง รุ่ นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง “ธรรมศาสตร์ เพื่อ
สังคม” (นมธ.) รุ่ นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ ง (สว
ปอ.มส.) รุ่ นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่ น
ที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการ
พาณิชย์ (TEPCOT) รุ่ นที่ 5 สถาบันวิทยาการ
การค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
หลักสูตรต่อต้ านการทุจริ ตสําหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง รุ่ น 2/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 12 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
หลักสูตร Director Certification Programme
(DCP) รุ่ นที่ 16/2545 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - ส.ค. 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร/ประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการ
ตรวจสอบ/อนุกรรมการบรรษัทภิบาล
2558 - 2560
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศ
2553 - เม.ย. 2562
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
ไทย
กรรมการ
2553 - 2559
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร/กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2552 - 2553
บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร/ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ทิสโก้
2553 - เม.ย. 2562
บมจ. ธนาคารทิสโก้
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร/
กรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร/กรรมการและ
2557 - 2561
บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการที่มใิ ช่ผ้ บู ริ หาร/ประธาน
2557 - 2560
บลจ. ทิสโก้
คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ บจ. ศูนย์การเรี ยนรู้ ทสิ โก้
2554 - 2560
บริ ษัท/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

4. นายชาญมนู สุมาวงศ์
อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 20 เมษายน 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Correspondent Banking Seminar, DB (Asia
Pacific) Training Centre Pte Ltd.
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท Master of Comparative Law
(A.P.), George Washington University,
U.S.A.
- ปริ ญญาโท Master of Law, George
Washington University, U.S.A.
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Programme
(DAP) รุ่ นที่ 104/2556 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านกฎหมาย
บมจ. พฤกษา เรี ยลเอสเตท
พ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
บมจ. ฟิ นนั ซ่า
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บจ. หลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
มี.ค. 2560 - ส.ค. 2562
ผู้อํานวยการงานกฎหมายกลุม่
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่งานกฎหมาย
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559
กรรมการบริ ษัทในเครื อ
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
Counsellor
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
Partner
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
Senior Associate
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
Partner
มิ.ย. 2530 - เม.ย. 2532
เลขานุการ
ต.ค. 2529 - มิ.ย. 2530
ผู้พิพากษา
ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529
ผู้พิพากษา
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
ศาลแรงงานกลาง
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ต.ค. 2527 - ต.ค. 2528
ผู้พิพากษา
ศาลแขวงสุรินทร์
ต.ค. 2525 - ต.ค. 2527
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลแขวงสุรินทร์

5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานสํารอง Board Risk and
Compliance Committee
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก (คอมพิวเตอร์ ) University of
Kansas, U.S.A.
- ปริ ญญาโท (คอมพิวเตอร์ ) University of
Kansas, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี (สถิต)ิ Macquarie University,
Australia (Colombo Plan Scholarship)

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะ
ผู้สงั เกตการณ์ รุ่ นที่ 1/2559 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 1/2558
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Programme (AACP) รุ่ นที่ 14/2557 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance
Programme (FIGP) รุ่ นที่ 6/2556 สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Programme
(DCP) รุ่ นที่ 172/2556 (ภายใต้ การสนับสนุนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริ ม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บจ. ชิค รี พบั บลิค
2558 - ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 - ปั จจุบนั
ผู้จดั การร่ วม
บจ. วตท.เพื่อสังคม
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2558 - 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2555 - 2561
กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบ
2558 - 2560
สารสนเทศ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2557 - 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2553 - 2555
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการระบบชําระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
คณะกรรมการบริ หารกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
ยุตธิ รรม

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Committee
Programme (RCP) รุ่ นที่ 1/2556

-

6. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

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

หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)

- หลักสูตร The Four Roles of Leadership
Programme ภายใต้ การสนับสนุนของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTDA)
- นักศึกษา วตท. รุ่ นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of
the University of North Carolina,
Microelectronics Corporation of North
Carolina (MCNC), and North Carolina
Supercomputer Center (NCSC)
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชนสู
ั ้ ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
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กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒเิ กี่ยวกับการทดสอบการ
ปฏิบตั งิ านสอบบัญชีด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ นด้ านการ
ลงทุน และด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience

7. นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
อายุ 57 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ (Applied
Science) University of Waterloo

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 - ปั จจุบนั
สอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ ของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2549 - 2561
Director of Auditing Office
บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
2539 - 2561
Audit Partner
บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
2541 - 2560
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)
ทดสอบการทดสอบความรู้ ของผู้สอบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 - 2554
บัญชีรับอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้ านการ
หลักทรัพย์
2548 - 2554
สอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้ าน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2544 - 2547
วินยั ผู้สอบบัญชี)
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
2544 - 2546
ด้ านการสอบบัญชี
หลักทรัพย์.
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
2543 - 2544
วิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง
หลักทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้สอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
อายุ 41 ปี
กรรมการ
ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance
Committee
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill
University
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Certification Programme
(DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Aspen Fellowship for Finance Leaders
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Massachusetts
Institute of Technology, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี การพาณิชย์ การบัญชี และการเงิน
Macquarie University, Sydney, Australia
- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary
(Economics, Statistics, English, History),
Aranui High School, Christchurch, New
Zealand
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ติงส์ ออน เน็ต
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ดิจิเวลท์
2561 - ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บจ. อีเลิร์นนิตี ้ (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ก.ย. 2562
ผู้อํานวยการ
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ
2540 - 2561
กรรมการผู้จดั การ
บจ. ออราเคิล คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)
2535 - 2540
กรรมการผู้จดั การ
บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ ส อินคอเปอเรเต็ด (ประเทศไทย)
2533 - 2540
Managing Consultant
บจ. ไพรซ์ วอเตอร์ เฮ้ าส์
2531 - 2533
Manager
Bell Canada Enterprises
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการสํารอง
Asia Capital Reinsurance Group (ACRG)
เม.ย. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Cenviro Sdn Bhd.
Agrifood Resources Holdings Sdn Bhd
ม.ค. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการสํารอง
ACR Capital Holdings Pte Ltd.
ม.ค. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการสํารองของ John Kelly
Thompson
CIMB Bank Bhd
ธ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Investments, Khazanah Nasional Bhd, Kuala Lumpur,
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
Malaysia
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

9. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
อายุ 46 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 30 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ )
London School of Economics
- Fellow member of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี10. เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
อายุ 45 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CFA charterholder as awarded by
the CFA Institute
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท MPhil Economics, Wolfson
College, University of Oxford
- ปริ ญญาตรี B.A. Economics, 1st Class

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
เม.ย. 2561 - มิ.ย. 2561
กรรมการ
ACR Capital Holdings Pte Ltd.
พ.ย. 2556 - ก.ย. 2560
กรรมการ
Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta
เม.ย. 2551 - ต.ค. 2552
ผู้มีอํานาจดําเนินการแทนบริษัท
Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore
มี.ค. 2549 - เม.ย. 2551
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักประธาน
Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta,
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร Indonesia
ต.ค. 2548 - มี.ค. 2549
ผู้อํานวยการ
Credit Cards Group Head
ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2548
ผู้ช่วยที่ปรึกษา
Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia
เม.ย. 2544 - ธ.ค. 2546
นักวิเคราะห์อาวุโส
FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur,
Malaysia
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ าน
CIMB Group Holding Bhd
ปฏิบตั กิ ารของกลุม่
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - 2561
ผู้บริ หารสูงสุด Group Wholesale
RHB Group
Banking
2559 - 2561
Malaysia Airlines
กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารด้ านการเงิน
2558 - 2558
Khazanah Nasional
กรรมการบริ หาร
2548 - 2558
กรรมการผู้จดั การ
CIMB Investment Bank
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปั จจุบนั
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ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร Group
Wholesale Banking

CIMB Group Holdings Bhd

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
วันทีไ่ ด้ รับแต่งตัง้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2561
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

11. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
อายุ 53 ปี
กรรมการ (มีอํานาจลงนามผูกพัน)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อยและรักษาการผู้บริ หารสูงสุด
พาณิชย์ธนกิจ

การถือหุ้นในธนาคาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Honours (Double First), Sidney Sussex
College, University of Cambridge

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-

-

-

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2557 - 2561

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน CIMB Group Holdings Bhd
ของกลุม่
2547 - 2552
ผู้บริ หารสูงสุดภูมิภาคยุโรปงาน
Goldman Sachs, London
บริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด
2545 - 2547
งานบริ หารความเสี่ยงด้ านตลาด
Dresdner Kleinwort Wasserstein, London
2542 - 2543
กลุม่ ตลาดการเงิน
ABN Amro Bank, Malaysia
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - ปั จจุบนั

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Certification Programme
(DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Management
Programme, Oxford University
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562
รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/ผู้บริ หาร
สูงสุดธุรกิจรายย่อย/รักษาการผู้บริ หาร
สูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
พ.ค. 2562 - ก.ค. 2562
รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
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บจ. ซีที คอลล์

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
ตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 1
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership
Programme (CLP), In House International
Course (CIMB Group)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 17/2559
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

12. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
อายุ 69 ปี
ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 สิงหาคม 2554

- ประกาศณียบัตรชันสู
้ ง หลักสูตรเสริ มสร้ างสังคม
สันติสขุ สถาบันพระปกเกล้ า
- ปริญญาเอก Al-Fiqh (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
- ปริ ญญาโท Al-Fiqh (Excellence) Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia
- ปริ ญญาตรี Sharia (เกียรตินิยม) Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia
- ปริ ญญาตรี Dawah and Usul al-din, Islamic
University of Madinah, Saudi Arabia

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/ผู้บริ หาร
สูงสุดธุรกิจรายย่อย
มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส/
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และ
โครงการ Fast Forward
2559 - ธ.ค. 2562
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจ บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
ลงนาม
2558 - ธ.ค. 2562
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจ บจ. เวิลด์ลีส
ลงนาม
2558 - เม.ย. 2562
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บลจ. ฟิ นนั ซ่า
2555 - ก.ค. 2562
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล
2555 - มี.ค. 2562
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่/ผู้บริ หาร
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สูงสุดธุรกิจรายย่อย
มิ.ย. 2553 - 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ เครื อข่าย บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
สาขาและบริ การ
2551 - 2553
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงิน บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ฝากและการลงทุน
2545 - 2550
กรรมการผู้อํานวยการ
บลจ. ไทยพาณิชย์
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปั จจุบนั
ประธาน
มูลนิธิเพื่อเด็กกําพร้ า
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และประธานฝ่ ายกิจการฮาลาล
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - 2554
หัวหน้ าคณะ
ผู้แทนฮัจย์ไทย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2551 - 2553
กรรมการ
Shariah Advisory Council, Securities Commission,
Malaysia
2550 - 2553
รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายศาสนา สภาที่ปรึกษาเพื่อการเสริ มสร้ างสันติสขุ จังหวัดชายแดน
อิสลาม
ภาคใต้
2549 - 2553
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หัวหน้ าภาควิชาอิสลาม ศึกษา
2545 - 2553
กรรมการ
โครงการปริ ญญาเอกอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 - ปั จจุบนั
คณะกรรมการพัฒนากิจการฮัจย์ พ.ศ. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
2559
2559 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการชาริ อะฮ์
ทิพยตะกาฟูล
2559 - ปั จจุบนั
หัวหน้ าสํานักงานอามีรุลฮัจญ์
ท่านจุฬาราชมนตรี
2558 - ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
ศึกษา
เขตปั ตตานี
2556 - ปั จจุบนั
ผู้ทรงคุณวุฒจิ ฬุ าราชมนตรี
ท่านจุฬาราชมนตรี
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาชา
สหกรณ์บีนา จํากัด
ริ อะฮ์
2553 - ปั จจุบนั
คณะที่ปรึกษาและคณะทํางาน
ท่านจุฬาราชมนตรี
2551 - ปั จจุบนั
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
ปริ ญญาเอก
เขตปั ตตานี
2549 - ปั จจุบนั
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
ปริ ญญาโท
เขตปั ตตานี
2548 - ปั จจุบนั
อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
17

13. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อายุ 54 ปี
ที่ปรึกษาธุรกรรมชาริ อะฮ์
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 สิงหาคม 2554

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

- ปริ ญญาเอก Principles of Islamic
Jurisprudence, Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia
- ปริ ญญาโท Principles of Islamic
Jurisprudence, Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia
- ปริ ญญาตรี Islamic Law, Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2557
รองเลขาธิการ
ศูนย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2555 - 2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการฮัจญ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตามคําสัง่ แต่งตังของศู
้
นย์อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2554 - 2556
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
2552 - 2558

14. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
อายุ 59 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดร่ วมธุรกิจขนาดใหญ่
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจบริ หารเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 เมษายน 2554
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

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

ประวัตกิ ารอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Market Risk for Treasury Products,
New York Institute of Finance (Financial
Times)
- หลักสูตร Asset and Liability Management,
Chase Manhattan Bank, Singapore
- หลักสูตร Treasury Training Scheme, The
Institute of Banking and Finance (IBF),
Singapore
 Offshore Deposit Market

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรปรัชญา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
เขตปั ตตานี
คณะทํางานพัฒนาการใช้ กฎหมาย
ตามคําสัง่ คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงาน
2551 - 2553
อิสลามในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการยุตธิ รรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มี.ค. 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 2556 - ต.ค. 2562
กรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

15. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
อายุ 53 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความเสี่ยง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 มกราคม 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
 Foreign Exchange Arithmetic
 Financial Future
 Options
 Citibank Bourse Game
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Colorado at
Boulder, U.S.A.
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ประวัตกิ ารอบรม
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop,
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
บริ ษัท แอดแวนซ์ บิซเิ นส เมเนจเมนท์ คอร์
Standard Chartered Bank, Thailand
เปอร์ เรชัน่ (จํากัด)
- หลักสูตร Assets Valuation,
Standard Chartered Bank, Hong Kong
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
- หลักสูตร Executive Programme
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
INSEAD, Fontainebleau, France
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ
- หลักสูตร Engaging & Managing People,
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบริ หารสินเชื่อ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่
Standard Chartered Bank, London
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
- หลักสูตร Market Risks,
2548 - 2551
ที่ปรึกษา – Alternate Investment Group
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ฮ่องกง
Standard Chartered Bank, Hong Kong
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริหาร
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด สาขากรุ งเทพฯ
- หลักสูตร Credit Skills Assessment (OMEGA),
สินทรัพย์กลุม่ พิเศษ
Standard Chartered Bank
- หลักสูตร Corporate Finance,
Deutsche Bank AG, Singapore
- หลักสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA),
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Data Governance,
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Leading into the Future,
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Onboarding Session for CIMB
Leader,
CIMB Thai Bank Public Company Limited

16. นายพรชัย ปั ทมินทร
อายุ 47 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดร่ วมธุรกิจขนาดใหญ่
ผู้บริ หารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 กันยายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Programme
(DAP) รุ่ นที่ 73/2551 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) (ปี 2551)
- หลักสูตรผู้บริ หารตลาดทุน CMA-GMS รุ่นที่ 2
(CMA-GMS2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ปี 2559)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
อายุ 63 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 4 มกราคม 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

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

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Core Operations, Managing
People, Citibank, Singapore
- หลักสูตร Custody Services, E-Business,

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556
ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554
มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ทีมธุรกิจลูกค้ ารายใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารธนชาต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานสถาบันธน ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
กิจ
กรรมการผู้จดั การ
บจ. หลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2558 - ก.พ. 2559
ทีป่ รึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
2558
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

18. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
อายุ 55 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายใน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Citibank, Singapore and Hong Kong
- หลักสูตร Process Management, Quality ISO,
Citibank, Singapore
- หลักสูตร Risk in Financial Market, Citibank,
Philippines
- หลักสูตร Executive Programme, Columbia
Business School, Columbia University
คุณวุฒิทางการศึกษา
-

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

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership
Programme
- หลักสูตร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Professional Internal
Auditor (CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
- หลักสูตร Chief Audit Executive (CAE)
Forum 2019 ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร
และสถาบันการเงิน

19. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2551 - 2557
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
48

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2550 - 2551
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
Senior Audit Manager, Group Internal Audit
2549 - 2550
Head of Compliance
Head of ASEAN Hub Audit
2549
(Excl. Indonesia and Singapore)
2546 - 2548
Country Head of Audit – Thailand
ผู้ตรวจสอบ
2535 - 2548
ฝ่ ายกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
2529 - 2535

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
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ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ธนาคารคาลิยง สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
อายุ 46 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

20. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
อายุ 48 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดการเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

21. นายตัน คีท จิน
อายุ 45 ปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (MIS/Finance)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification
Programme (ปี 2556)
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and
Coaching (ปี 2556)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Macquarie University, Australia
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership
Programme รุ่ นที่ 8
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership
Programme (SFLP) 2019 สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (Merit), University of

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 - 2557

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

2554

รักษาการ ผู้บริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่

2548 - 2554
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บลจ. พริ นซิเพิล

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2551 - 2559
ผู้อํานวยการ สายการเงินกลุม่
2548 - 2551
ฝ่ ายบัญชี
2543 - 2548
ผู้จดั การ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
-
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ตําแหน่ ง
-

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Bank
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส/ไอบีเอ็ม

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
รองผู้บริ หารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

22. นายประภาส ทองสุข
อายุ 56 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดสื่อสารองค์กร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Bath, United Kingdom
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ
1), University College London, United
Kingdom
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive
Development Programme รุ่ นที่ 4

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. เวิลด์ลีส
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. บริ หารสินทรัพย์ สาทร
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 - 2562
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
2556 - 2558
ผู้จดั การทัว่ ไป
CIMB Bank สาขาลอนดอน
2554 - 2556
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารพอร์ ตโฟลิโอ
Private Equity – บริ หารพอร์ ตโฟลิโอ (กลุม่ ซี
2549 - 2554
หัวหน้ าผู้บริ หารโครงการด้ านบรรษัทธุรกิจ SME ไอเอ็มบี)
บริ หารเงิน การเงิน การบริ หารความเสีย่ ง
โครงการ CASA Enhancement Programme (ซี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบตั กิ าร
ไอเอ็มบี ไนอากา)
คณะทํางาน Regional CASA Taskforce (กลุม่ ซี
ไอเอ็มบี)
คณะทํางาน Bank-wide Business Turnaround
(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย)
คณะทํางานดีลควบรวมธนาคารครัง้ ใหญ่ที่สดุ ใน
อาเซียน (การควบรวมธนาคารไนอากา – ธนาคาร
ลิปโป)
โครงการ Cross-border Synergy Programme
(กลุม่ ซีไอเอ็มบี – ธนาคารยิงโขว ประเทศจีน)
โครงการ Cross-border Synergy Programme
(กลุม่ ซีไอเอ็มบี – ธนาคารไนอากา)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 เมษายน 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

23. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
อายุ 50 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาตรี ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร A Business Creativity (ABC) รุ่ นที่ 8
(2561) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 59
(2559 - 2560)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง CIMB-INSEAD
Leadership Programme รุ่ นที่ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท Economic Development and
Policy Analysis, University of Nottingham,
U.K.
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (Finance) University of
Texas at San Antonio, U.S.A.
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Central Bank Course
- Bourse Game, Citibank
- หลักสูตร Commercial Banking Course
- หลักสูตร Risk Management in Financial
Institutions
- หลักสูตร Macroeconomic Management,
SEACEN, Malaysia

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2547 - 2553
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสื่อสารการตลาด

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. บัตรกรุ งไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ กํากับดูแล
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ กํากับการปฏิบตั ิ
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559
ตามกฎเกณฑ์
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548
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Executive Director, Head of Compliance
Assistant Vice President, Compliance

ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส
ธนาคารดอยซ์แบงค์

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

24. นายลิม ยอง เทียน
อายุ 38 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดกลยุทธ์
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

25. นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
อายุ 58 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดธนบดีธนกิจ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical
Guide 25/2016 (ACPG) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Programme รุ่ น
ที่ 70/2559 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Programme
)DCP (รุ่ นที่ 276/2562 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย) IOD(
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี ด้าน Computer Science and
Economics, Cornell University, Ithaca, New
York, U.S.A.
ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership
Programme รุ่ นที่ 7

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Illinois at
Urbana-Champaign, U.S.A.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 - ก.ค. 2562
ผู้อํานวยการ กลยุทธ์องค์กรและวางแผน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี เบอร์ ฮาด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Annual Investment Suitability
Training, Credit Suisse AG, Singapore
- หลักสูตร Advanced Alternative Investments,

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2559
Director, Private Bank
Credit Suisse AG, Singapore
พ.ค. 2557 - ส.ค. 2558
Director, Private Bank
Standard Chartered Private Bank, Singapore
มิ.ย. 2556 - เม.ย. 2557
ผู้อํานวยการ Private Wealth Department
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
พ.ค. 2555 - พ.ค. 2556
First Vice President, Private Bank
United Overseas Bank (UOB)
ก.ย. 2553 - มี.ค. 2555
Private Wealth Manager, Global Wealth
Bank of America Merrill Lynch (BofAML)
Management

Credit Suisse AG, Singapore
- หลักสูตร Advanced Portfolio Management,
Credit Suisse AG, Singapore
- หลักสูตร OTC Bond Options, Credit Suisse
AG, Singapore
- หลักสูตร FATCA Orientation ( e-learning),
Standard Chartered, Singapore
- หลักสูตร Reputational Risk (e-learning),
Standard Chartered, Singapore
- หลักสูตร Anti-Money Laundering,
Counterterrorist Financing and Sanctions,
Standard Chartered, Singapore
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร Operational Risk (e-learning),

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

Standard Chartered, Singapore
26. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
อายุ 54 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(วท.ม.) วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วท.บ.) วิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

27. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
อายุ 51 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดบริ หารงานประสบการณ์ลกู ค้ า
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี-

-

ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตร Leader as A Coach
หลักสูตร Marketing in Action
หลักสูตร Practical Trade Finance
หลักสูตร Working Capital Solution
หลักสูตร Blue Ocean

ช่ วงเวลา
2557 - 2561
2557 - 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ ด้ านการเงินและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มลรัฐ
มิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ผู้บริ หารสูงสุด บริ หารธุรกรรมการเงิน
ผู้บริ หารสูงสุด บริ หารผลิตภัณฑ์และช่องทาง
ธุรกรรมการเงิน
2555 - 2556
ผู้บริ หารสูงสุด บริ หารช่องทาง GTS
2552 - 2555
ผู้บริ หารสูงสุด บริ หารช่องทางและเครื อข่าย
ธุรกิจ
2542 - 2552
Head of Solution Delivery
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
-

-

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ธนชาต
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกิจการ/องค์ กรอื่น

- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
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-

-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
- โดยคูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

-

28. นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช
อายุ 39 ปี
ผู้บริ หารสูงสุดกฎหมาย
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
หลักสูตร Situational Leadership Programme
หลักสูตร Coaching for Trusted Leader
หลักสูตร Crisis Communication Framework
หลักสูตร Kindness Service Recovery
Programme
หลักสูตร 9 Gears Business Performance
หลักสูตร One-Minute Manager

คุณวุฒิทางการศึกษา
- นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยี่ยม
มหาวิทยาลัยวอร์ ริก สหราชอาณาจักร
- นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริ หาร

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - 2561
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพบริ การ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
2545 - 2551
รองผู้อํานวยการ หัวหน้ าสายงานสนับสนุนการ
บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน่
บริ หารลูกค้ า
2543 - 2545
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงการเงิน
ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)
รายย่อย
2541 - 2542
ผู้จดั การศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์
ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)
2536 - 2538
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายสินเชื่อ
บมจ. สยามซันวาเครดิต

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯและกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(หลักสูตรสําหรับผู้บริ หารหญิง) ธนาคาร

2559 - 2561

ผู้อํานวยการอาวุโส ด้ านกฎหมาย

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด กรุงจาการ์ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย

2557 - 2559

ผู้อํานวยการอาวุโส หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมาย
สถาบันธนกิจ

ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย)

- การ Coaching ให้ เกิดผล ธนาคารสแตนดาร์ ด
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ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายอาวุโส

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
ชาร์ เตอร์ ด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- หลักสูตรพัฒนาส่งเสริ มสําหรับทนายที่ปรึกษา
บริ ษัท คลิฟฟอร์ ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
29. น.ส.แวววลัย วัฒนา
อายุ 55 ปี
ผู้บริ หารควบคุมการเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 17 กันยายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Science in Accounting,
Thammasat University
- B.B.A Accounting, Thammasat University
ประวัตกิ ารอบรม

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่มี-

30. นางปฏิมา จําปาสุต
อายุ 55 ปี
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ วันที่ 30 กันยายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562

- New Financial reporting standards (TFRS9,
TFRS16, etc)
- PWC Thailand’s 2019 Symposium

2555 - 2557

สถาบันธนกิจ

ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย)

2552 - 2555

ผู้อํานวยการ ฝ่ ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ

ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด (ไทย)

2550 - 2552
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บจ. คลิฟฟอร์ ด ชานซ์ (ประเทศไทย)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯและกิจการ/องค์ กรอื่น
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 - 2561
Financial Control
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
- ปริ ญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯและกิจการ/องค์ กรอื่น
ประวัตกิ ารอบรม
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
- Effective Minute Taking Program (IOD) – 2558
- Ultimate Leadership 2557
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชื่อ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
- โดยตนเอง -ไม่มี- โดยคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่มี-

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Board Reporting Program (IOD) - 2557
Company Reporting Program (IOD) – 2557
Company Secretary Program (IOD) – 2557
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย –
Director Certificate Program (DCP) 98/2551

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์ กรอื่นและประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ต.ค.2561 -ก.ย. 2562
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผู้จดั การ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ก.พ. 2550 - เม.ย. 2561
ใหญ่
ม.ค. 2546 -ม.ค. 2550
ผู้อํานวยการอาวุโส 2, ผู้บริ หารสูงสุดสํานัก
บมจ. ธนาคารยูโอบี
เลขานุการบริษัท
นักแปลภาษา
White & Case (Thailand) Limited
นักแปลภาษา
Johnson Stokes and Master
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายละเอียด

จํานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
(หุ้น)

นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
- บจ. เวิลด์ลสี
1
- บจ. ซีทีคอลล์
6
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
2
นายเศรษฐจักร ลียากาศ
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
2
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้ านตรง
ผู้บริ หารผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อรายย่อยและผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
- บจ. ซีทีคอลล์
1
นายธนิต อ่อนนุช
ผู้บริ หารจัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารสํานักงาน
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
2
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จํานวนหุ้นที่ถอื
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
(หุ้น)

1

จํานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้
(ลดลง)
-

111
6
2

-

2

-

1

-

2

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทอื่น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562)
รายชื่อ
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
2. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล
4. นายชาญมนู สุมาวงศ์
5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
6. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
7. นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
9.เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์
ราชิด
10.เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
11. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
12. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
13. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
14. นายพรชัย ปั ทมินทร
15. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
16. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
18. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
19. นายตัน คีท จิน
20. นายลิม ยอง เทียน
21. นายประภาส ทองสุข
22. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
23.นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
24. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
25. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
26.นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ธนาคาร
A,E
C,G,E
C,V,E

บริ ษัทย่ อย
1 2 3

1

2

3

4

5

F

A

F

J

A

6

7

C

E

8

C,V

C,D,M,E
C,D,AH,E
C,D,E
C,AI,E
F,X,E
AD,AI
AD,AI
AD, O
P
P
P
P
P
P
P
P
EQ
P
EQ
EQ
P
EQ
EQ
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บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
9
10 11 12 13

14

15

16

17

C

F

F

AF

F

E,F

C

R

E,B

18

19

20

AG

C,D,M

C,D

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

รายชื่อ
1. ดาโต๊ ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊ า เม็ง
2. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
3. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกุล
4. นายชาญมนู สุมาวงศ์
5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
6. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
7. นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ
8. นางสาวเซรี น่า ตัน เหม่ ชเว็น
9.เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
10.เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
11. นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์
12. นายสุธีร์ โล้ วโสภณกุล
13. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
14. นายพรชัย ปั ทมินทร
15. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
16. นางสาวสิริพร สนัน่ ไพเราะ
17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
18. นายเจสัน ลีออง ก๊ อก ยิว
19. นายตัน คีท จิน
20. นายลิม ยอง เทียน
21. นายประภาส ทองสุข
22. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
23.นายจิตติวฒ
ั น์ กันธมาลา
24. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
25. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
26.นางสาวปาจรี ย์ ทองวานิช

ธนาคาร

บริ ษัทย่ อย
1 2
3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

21

22

23

24

25

C

AK

C,D

AL

AB

26

27

28

AM

AN

AO

29

บริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
30 31 32 33 34 35

F

F

36

37

38

AC

F

AD

39

40

41

42

43

44

A,E
C,G,E
C,V,E
C,D,M,E
C,D,AH,E
C,D,E
C,AI,E
F,X,E

F

AP
AE

AD,AI

F

AE

AJ

AD,AI

L

AD, O

A,T
F

P
P

T

P
P
P
P
P
P

F
F

F

F

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

หมายเหตุ
A ประธานกรรมการ
D กรรมการตรวจสอบ
G ประธานรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิ จการ
J Trustee

B
E
H
K

M
P
S
V

N
Q
T
W

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํ ากับดูแลกิ จการ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการทีป่ รึ กษาการลงทุน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ
กรรมการที ม่ ิ ใช่ผู้บริ หาร
ประธานกรรมการ Board Risk Committee
กรรมการด้านความยัง่ ยื นและการบริ หารความเสีย่ ง

AH ประธานสํารองในคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
AK กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ย่ ง
ผู้บริ หารสูงสุด
กรรมการผู้มีอํานาจ
กรรมการบรรษัทภิ บาล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน
Z ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
AC กรรมการสํ ารองของ John Kelly Thompson
AF ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility
Investment
AI กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
AL ที ป่ รึ กษาประธานมูลนิ ธิ

AN กรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับการทดสอบการปฏิ บตั ิ งาน
สอบบัญชีด้านวิ ชาการสอบบัญชี

AO กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบ
บัญชี รบั อนุญาต

Y ผู้อํานวยการงานกฎหมายกลุ่ม
AB ผูจ้ ดั การร่วม
AE กรรมการสํ ารอง

บริ ษทั ย่อย
1.

บริ ษัท ซี ไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํ ากัด

2.

บริ ษัท เวิ ลด์ ลีส จํ ากัด
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C
F
I
L

กรรมการอิ สระ
กรรมการ
ที ป่ รึ กษา
Chief Executive Officer, Group Wholesale
Banking
O กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร
R นายกสมาคม
U ผู้อํานวยการ สายการเงิ นกลุ่ม
X ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance
Committee
AA ทีป่ รึ กษาประธานมูลนิธิ
AD กรรมการบริ หาร
AG ผู้บริ หารสูงสุดด้านกฎหมาย
AJ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารด้านปฏิ บตั ิ การของกลุ่ม
AM กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริ มกิ จการ
มหาวิ ทยาลัยนวมิ นทราธิ ราช
AP ที ป่ รึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท

3.

บริ ษัท ซี ที คอลล์ จํ ากัด

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

2.
5.
8.
11.

13.

Pure Circle Limited
Yu Cai Foundation
ศูนย์รกั ษาผู้มีบตุ รยากเจตนิ น
คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจี นศึกษา มหาวิ ทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ ม
พระเกียรติ
สภาธุรกิ จตลาดทุนไทย (FETCO)

Malaysian Investment Banking Association
CIMB Investment Bank Bhd
บมจ. อมตะ วีเอ็น จํากัด
บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ รัชคาร

3.
6.
9
12.

Asian Banking School Sdn Bhd
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิ คอล
Amata City Bien Hoa, Vietnam
สมาคมบริ ษัทจดทะเบี ยนไทย (TLCA)

14. ศูนย์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิ จ (CBCE)

15.

17.
20.
23.
26.
29.
32
35.
38.

18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.
39.

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)
บมจ. พฤกษา เรี ยลเอสเตท
บมจ. หลักทรัพย์ เพือ่ ธุรกิ จหลักทรัพย์
มูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บจ. ยูโรโว เซาท์ อีสท์ เอเชี ย
Asia Capital Reinsurance Group (ACRG)
ACR Capital Holdings Pte Ltd.
CIMB Group Holding Bhd

16.
19.
22.
25.
28.
31.
34.
37.

กองทุนพัฒนาเงิ นทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
บมจ. ฟิ นันซ่า
คณะกรรมการธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์
บจ. วตท.เพือ่ สังคม
สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บจ. ดิ จิเวลท์
Cenviro Sdn Bhd.
CIMB Bank Bhd

40.

CIMB Group Holding Bhd

มูลนิ ธิทิสโก้เพือ่ การกุศล
บจ. หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า
บจ. ชิ ค รี พบั บลิ ค
มหาวิ ทยาลัยนวมิ นทราธิ ราช
บจ. ติ งส์ ออน เน็ต
บจ. อีเลิ ร์นนิ ตี้ (ประเทศไทย)
Agrifood Resources Holdings Sdn Bhd
Investments, Khazanah Nasional Bhd, Kuala
Lumpur, Malaysia
41. บจ. หลักทรัพย์ ซี จีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

43.

บลจ. พริ นซิ เพิล

44. บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ สาทร
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42. บริ ษัท แอดแวนซ์ บิ ซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์ เปอร์ เรชัน่
(จํ ากัด)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของธนาคาร
รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริ หารสูงสุดตรวจสอบภายในและผู้บริ หาร
สูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้ อ 18 และ ข้ อ 23
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
ผู้บริ หารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงานมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการธนาคารได้ อนุมตั ินโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกลุม่ CIMB เพื่อให้
ผู้บริ ห ารระดับสูงและพนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบัติ งานตามกฎระเบี ยบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกํ าหนดของ
หน่วยงานทางการทีเ่ กี่ยวข้ องดังกล่าว ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปอย่างเคร่งครัด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน
ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้ วย
1. นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2562 เป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แทนนายมาริ ษ สมารัมภ์ ซึง่ ลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากครบ
วาระ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18 เมษายน 2562)
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
3. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
4. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 18 เมษายน 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคารในเรื่ องความรับผิดชอบ ความโปร่ งใส ความเป็ นธรรม และความซื่อสัตย์ รวมถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล เพื่อ
รักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสียของธนาคาร ในระหว่างปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 13 ครัง้ เป็ นการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หารกลุม่ งานที่เกี่ยวข้ อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี โดย
ได้ รายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครัง้ ซึ่งการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบมี
สาระสําคัญดังนี ้
งบการเงิน
สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส รายงวดครึ่ งปี และงวดประจําปี ของธนาคาร และงบการเงินรวมธนาคารและ
บริ ษัทย่อย ร่ วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารสูงสุดการเงิน เพื่อพิจารณาความครบถ้ วนถูกต้ องของการแสดงข้ อมูลในงบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึง
ข้ อกําหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจธนาคารและบริ ษัทในเครื อ
ระบบการควบคุมภายใน
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผล
การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานกํากับดูแลของทางการที่เกี่ยวข้ องกับ
ธนาคารและบริ ษัทในเครื อ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในและกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินมีประสิทธิ ผล
คณะกรรมการตรวจสอบมี การติ ดตามดูแลให้ มี การดํ าเนิ นการแก้ ไขประเด็ นที่ พบจากการตรวจสอบให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมภายในเวลาที่กําหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ แนะนํ าให้ ธนาคารจัดทํ าและ/หรื อปรับ ปรุ ง
นโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเพื่อเสริ มสร้ างระบบการควบคุมภายในให้ ดีขึ ้น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

ระบบการบริหารความเสี่ยง
สอบทานความมีประสิทธิผลของกระบวนการและระบบการบริ หารความเสีย่ งร่วมกับผู้บริ หารสูงสุดบริ หารความ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานการบริ หารความเสี่ยงด้ านต่างๆ และแนวทางในการจัดการปั จจัยความเสี่ยงและความ
เสียหายที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการบริ หารความเสีย่ งมีความเหมาะสม
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ
สอบทานความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกํากับดูแลของทางการกําหนด รวมทัง้
ติดตามและควบคุมให้ มีการดําเนินการแก้ ไขประเด็นข้ อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานกํากับดูแลของ
ทางการอย่างเหมาะสมโดยฝ่ ายจัดการ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
สอบทานและประเมิ นความเป็ นอิส ระ คุณ วุฒิ ด้านวิชาชี พ และผลการปฏิ บัติ งานของผู้ต รวจสอบภายนอก
รวมถึงขอบเขตโดยรวมของการตรวจสอบงบการเงินประจํางวดครึ่ งปี และประจําปี และการสอบทานงบการเงินระหว่าง
กาล อีกทัง้ พิ จารณาคัดเลือ กผู้ส อบบัญ ชี และกํ าหนดค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี ภ ายนอกที่ เหมาะสม นําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สอบทานและประเมินธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหรื อธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน แนวทางการประเมินความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
ประจําปี แผนการตรวจสอบประจําปี และแผนสอบทานสินเชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทานผลการตรวจสอบ
ภายใน ให้ คําแนะนํา และติดตามการดําเนินการแก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตจากการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
จากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบข้ างต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานการเงิ นและการเปิ ดเผยข้ อมูลของธนาคารและบริ ษั ทในเครื อมีความ
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญและสอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญ ชีที่รับรองทัว่ ไป
ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ ถกู ต้ องตามกฎระเบียบของทางการ และ
กระบวนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระและสอดคล้ องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ มีความเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของธนาคารในปั จจุบนั
- อรนุช อภิ ศกั ดิ์ ศิริกลุ (นางอรนุช อภิศกั ดิ์ศิริกลุ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 5 หน้ า 198

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ ในปี 2562 คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารได้ ดําเนินการแต่งตังกรรมการและ
้
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูงของธนาคารที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ พร้ อมทัง้ การจ่ า ยค่า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ มีการทบทวนนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการในปี 2562 ด้ วย
โดยสรุ ป บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ ประกอบด้ วย
1. คัดเลือกกรรมการและผู้บริ หารธนาคารที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ และกําหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ
2. พิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการและผู้บ ริ หารระดับสูงของบริ ษั ทในเครื อของธนาคารและเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารให้ ความเห็นชอบ
3. จัดให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน และ
นําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม
4. ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี โดยรวมของพนักงานธนาคาร และนําเสนอเพื่อให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
5. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของ
ธนาคาร เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
6. ทบทวนแนวปฏิ บัติ ด้ านการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งนํ า ไปปฏิ บัติ แ ละนํ า เสนอให้
คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ เพื่อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
7. ทบทวนการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บ ริ ห ารในปี 2562 มี ค วามเหมาะสมกับ ภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบ ผลการปฏิ บัติ งานของแต่ล ะบุคคล ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ ว
- วาทนันทน์ พีเทอร์ สิค (นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สคิ )
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 7
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
ย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่ว ไปในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญ ชี ส ากล โดยเลือกใช้ น โยบายบัญ ชี ที่ เหมาะสมและถื อปฏิ บัติ อ ย่า ง
สมํ่าเสมอ ตลอดจนใช้ ดลุ พินิจอย่างระมัดระวังและใช้ ประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทํา มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการธนาคารได้ จดั ให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการที่มิใช่ผ้ บู ริ หารเป็ น
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และ
สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ในงบการเงินของธนาคารและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

- โอมาร์ ซิ ดดิ ก บิ น อามิ น โนเออร์ ราชิ ด (เอ็นจิกโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด)
กรรมการ

- อดิ ศร เสริ มชัยวงศ์ (นายอดิศร เสริ มชัยวงศ์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

เอกสารแนบ 7 หน้ า 202

