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สว่นที่ 1 หน้า 1 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็น

ธุรกิจหลกัของธนาคาร ธนาคารให้ความสาํคญักบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีเพ่ิมคณุคา่ให้แกล่กูค้า (Value-added product) 

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายได้คา่ธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management การให้บริการท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน 

และการค้าผลติภณัฑ์ทางการเงิน เป็นต้น  

 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของธนาคาร สรุปได้ดงันี ้

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทกุประเภท ได้แก่ บริการรับฝากเงิน 

บริการให้กู้ ยืมเงิน บริการรับซือ้ลด บริการรับรอง บริการอาวัล การออกหนังสือคํา้ประกัน บริการซือ้ขายเงินตรา

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

2. ธุรกิจประกนั ธนาคารได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตและนายหน้าประกนัวินาศภยัจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

3. ธุรกิจด้านหลักทรัพย์และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ท่ีได้ รับใบอนุญ าตจากสํานักงาน

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

3.1 การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

3.2 บริการนายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน  

3.3 ธุรกิจค้าหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหนา่ยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้ 

3.4 การเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

3.5 ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหนว่ยลงทนุ  

3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สนิและดแูลผลประโยชน์ 

3.7 ธุรกิจการค้าตราสารอนพุนัธ์  

3.8 ธุรกิจให้คําปรึกษาทางธุรกิจ  

3.9 ธุรกิจบริหารสนิทรัพย์ 

 

โดยภาพรวม กลุม่ธุรกิจท่ีธนาคารเข้าร่วมลงทนุ เป็นธุรกิจท่ีสง่เสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางอ้อมให้มี

การเติบโตตอ่ไป  

นโยบายของธนาคารยงัคงมุ่งเน้นท่ีผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหนว่ยงานสาํคญัๆ ในเชิงกลยทุธ์ของธนาคาร

กับบริษัทย่อยต่างๆ ดังนัน้ ธนาคารจึงตัง้ใจท่ีจะคงการลงทุนให้เหลือแต่ในบริษัทท่ีมีศักยภาพการเติบโตและให้

ผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีแก่ธนาคาร 
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สว่นที่ 1 หน้า 2 

จดุแข็งของธนาคารอยู่ท่ีการมีเครือข่ายสาขาท่ีแผ่ขยายและมัน่คง สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคาร มีศนูย์

ธุรกิจรวม ทัง้สิน้ 10 แห่งซึ่งให้บริการเต็มรูปแบบ รวมทัง้บริการสินเช่ือต่างๆ และสาขาย่อยรวม 70 สาขา ธนาคารให้บริการ 

บธูแลกเปลีย่นเงินตรา 2 แหง่  

 

1.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของธนาคาร  

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําของประเทศไทยเพ่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” 

 

พันธกิจ 

“มุ่งสูก่ารเป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําของประเทศไทย ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อมบริการท่ี

เป็นเลศิให้แก่ลกูค้าอยา่งไร้พรมแดน โดยการผสมผสานจดุแข็งกบักลุม่ซีไอเอ็มบี” 

 

ค่านิยมองค์กร 

ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนี ้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ

สถานการณ์ หรือบคุคลใด แตจ่ะเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรและเป็นหวัใจของธนาคาร 

 

CTHAI: 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําของประเทศไทยเพ่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” 

 

พันธกิจ 

“มุ่งสูก่ารเป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําของประเทศไทย ด้วยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงิน พร้อมบริการท่ี

เป็นเลศิให้แก่ลกูค้าอยา่งไร้พรมแดน โดยการผสมผสานจดุแข็งกบักลุม่ซีไอเอ็มบี” 

 

ค่านิยมองค์กร 

“ค่านิยมองค์กรสะท้อนหลักความคิดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ค่านิยมนีจ้ะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ

สถานการณ์หรือบคุคลใด แตจ่ะเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรและเป็นหวัใจของธนาคารเรา” 

 

CTHAI: 

• Customer - มุ่งให้ความสาํคัญกับลูกค้า 

ธนาคารเห็นคณุคา่และเคารพความแตกตา่งของแตล่ะบคุคลและองค์กร โดยให้ความสาํคญัตอ่ความต้องการท่ีแตกตา่ง

กนัของลกูค้าแตล่ะทา่นเป็นสาํคญั เพ่ือการบริการท่ีเป็นเลศิ และความสมัพนัธ์ท่ีตอ่เน่ือง 

 

• Teamwork - การทาํงานเป็นทีม 

ธนาคารเช่ือมัน่ในการทํางานเป็นทีม เพราะศกัยภาพท่ีแท้จริงนัน้ยอ่มเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกนัของการทํางาน 
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สว่นที่ 1 หน้า 3 

• Honesty - ความซื่อสัตย์ 

ธนาคารให้ความสําคัญกับความซื่อตรงเป็นอย่างยิ่ง โดยตระหนักดีว่าธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจท่ีอาศัยความเช่ือถือ

ไว้วางใจเป็นหลกั ธนาคารพร้อมท่ีจะยอมรับทัง้ความสาํเร็จและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ ซึง่จะทําให้ลกูค้ามอบความไว้วางใจใช้

บริการของธนาคาร 

 

• ASEAN - อาเซียน 

ธนาคารมุ่งท่ีจะเป็นธนาคารอาเซียนชัน้นําในประเทศไทย โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ทัง้ด้านบุคลากร 

ผลติภณัฑ์ และเครือขา่ย เพ่ือสร้างโอกาสและผลประโยชน์แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

• Innovation - สร้างนวัตกรรม 

ธนาคารมุง่มัน่พฒันาอยา่งตอ่เน่ืองโดยอาศยัพลงัแหง่ความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะของพนกังาน สนบัสนนุให้ทกุคน

สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ท่ีไมเ่หมือนใคร เพ่ือช่วยนําพาองค์กรบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เดมิช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการ

ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุ 12 แหง่ท่ีทางการเข้าแทรกแซง 2 และบริษัทเงินทนุ 

กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน)3 ตามคําสัง่ของรัฐบาลเมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 

2541 และประกาศของกระทรวงการคลงั ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2541 เป็นธนาคารพาณิชย์แหง่ใหมแ่ละได้จดทะเบียน

เปลีย่นแปลงช่ือเป็น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน)” เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2541 โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู”) เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ตอ่มาตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้พิจารณาอนญุาตให้นําหุ้นสามญัของธนาคารเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตัง้แตว่นัท่ี 30 

มีนาคม 2544 เป็นต้นมา โดยใช้ช่ือยอ่ในการซือ้ขายวา่ “BT”  

รายละเอียดของพฒันาการท่ีสาํคญัของธนาคาร สรุปได้ดงันี ้

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

ลดมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากดั 

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

ทะเบียนจาก 1.8 ล้านบาท เป็น 12,334 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1,233,220 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 

สตางค์ จําหนา่ยให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู ทัง้จํานวน สง่ผลให้ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทัง้สิน้ 12,334 ล้าน

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

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

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

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

บริษัทเงินทนุ บางกอกเอเชียน จํากดั บริษัทเงินทนุ ธนสยาม จํากดั (มหาชน) บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากดั  (มหาชน) 
3 เดมิช่ือ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน)  
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บาท โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู ถือหุ้นร้อยละ 100 และมเีงินกองทนุเพียงพอสาํหรับมาตรการควบรวมกิจการระหวา่ง

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

จํากดั (มหาชน) เพ่ือแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ใหม ่  โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นบัตัง้แตบ่ดั

นัน้เป็นต้นมา 

แนวทางปฏิบัติ ในการควบรวมกิจการตามมติคณ ะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ท่ี  27 ตุลาคม 2541 และประกาศ

กระทรวงการคลงัเมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2541 คือ 

• ให้โอนสนิทรัพย์ และหนีส้นิทัง้หมดของบริษัทเงินทนุทัง้ 12 แหง่ แก่บริษัทเงินทนุกรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

และ 

• ให้โอนสนิทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมดของ บริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ให้แก่ธนาคาร สหธนาคาร 

จํากดั (มหาชน) 

เมื่อดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้ 2 ข้อข้างต้นเสร็จสิน้ ให้บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท

เงินทนุ 12 แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทนุให้แก่กระทรวงการคลงัต่อไป ในขณะท่ีธนาคาร สหธนาคาร จํากดั 

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

  ในปี 2542  ธนาคารได้เปลี่ยนมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 0.01 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท  และเพ่ิมทนุ

อีก 40,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบริุมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และมีสทิธิ

ได้รับการลดทุนภายหลงัจากแปลงเป็นหุ้นสามญัจํานวน 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จัดสรรโดยจําหน่ายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ทัง้จํานวนในราคาเท่ากบัมลูค่าท่ีตราไว้คือหุ้นละ 10 บาท โดยได้จําหน่ายให้แก่

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

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

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมด 

ตอ่มาในปี 2543 ธนาคารได้ลดทนุจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้านบาท โดยยกเลกิหุ้นบริุมสทิธิท่ียงัมิได้จําหนา่ย 

และเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้ นสามัญจํานวน 260.05 ล้านหุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้วยหุ้น

สามญัของบริษัทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จํากดั (มหาชน) ซึง่ธนาคารประเมินราคาหุ้นสามญัของบริษัทในราคาหุ้นละ 1.3566 

บาท คิดเป็นอัตราส่วนแลกหุ้นเท่ากับ 0.2414478 หุ้นธนาคาร ต่อ 1 หุ้นบริษัท ภายหลงัจากการแลกหุ้นดงักล่าว ทําให้

ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 52,002.5 ล้านบาท โดยมีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 

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

ทนุชําระแล้ว 

ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตัิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2543 โดยการลดทนุ โดยยกเลกิหุ้นบริุมสทิธิทัง้หมดและคืนทนุหุ้นบริุมสทิธิ

จํานวน 37,068 ล้านบาทให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ เพ่ือเป็นการลดภาระของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ และปรับให้ธนาคารมี

จํานวนเงินทุนท่ีพอเหมาะ โดยธนาคารบนัทึกกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ เป็นเจ้าหนี ้และได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงินให้แก่กองทุน

เพ่ือการฟื้นฟูฯ มีกําหนดชําระคืนภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2549 ซึ่งธนาคารได้ทยอยชําระคืนตั๋วเงินบางส่วนเป็นเงินสด 

จํานวน 15,068 ล้านบาท  สาํหรับสว่นท่ีเหลอือีกประมาณ 22,000 ล้านบาทนัน้ กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯและธนาคารได้ตกลง

กนัท่ีจะนํามาหกักลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งธนาคารได้บันทึกกองทุนเพ่ือการ    
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ฟืน้ฟฯู เป็นลกูหนีภ้ายใต้สญัญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ โดยธนาคารได้ดําเนินการหกักลบลบหนีท้ัง้หมด

เรียบร้อยแล้วเมื่อสิน้ปี 2548 

นอกจากนี ้เน่ืองจากในช่วงระยะท่ีผา่นมากองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู เป็นผู้ รับภาระในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและ

การเพ่ิมทุนของธนาคารเพียงผู้ เดียวตลอดมา เพ่ือให้กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ มีโอกาสได้รับประโยชน์ชดเชยจากภาระการ

แก้ไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการท่ีดีขึน้ของธนาคาร เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิในการซือ้หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) ให้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้านหนว่ย

โดยไมค่ิดมลูค่า มีอายกุารใช้สทิธิ 10 ปี ครบกําหนดวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2554 มีข้อจํากดัการโอน คือ ไมส่ามารถโอนเปลีย่น

มือได้ ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นบริุมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งธนาคาร

ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนในสว่นของหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ดงักลา่วไว้เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดเรียบร้อยแล้ว ทําให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียน

จํานวน 52,002.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,493.45 ล้านหุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท และหุ้ น

บุริมสิทธิจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 14,934.50 ล้านบาท โดยมี

กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นสามัญท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 1,438.45 ล้านหุ้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 96.32 ของจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดของธนาคาร 

 ในปี 2545 กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู ได้ปรับลดสดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุ้นสามญัของธนาคารท่ีกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ถืออยู่จํานวน 707 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป 

ทําให้สดัส่วนการถือหุ้ นธนาคารของกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ ลดลงจากร้อยละ 96.32 เป็นร้อยละ 48.98 ของจํานวนหุ้ น

ทัง้หมดของธนาคาร สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิของธนาคารท่ีได้ออกให้ไว้แก่กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู นัน้ เพ่ือมิให้มีผลกระทบ

ตอ่ราคาหุ้นของธนาคาร และเพ่ือให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของธนาคารในสดัสว่นไม่เกินกว่าร้อยละ 50 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารครัง้ท่ี 13/2545 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ

เห็นชอบกบัการดําเนินการซือ้คนืใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว โดยธนาคารและกองทนุ

เพ่ือการฟืน้ฟฯู ได้ลงนามในสญัญาให้สทิธิในการซือ้คืนใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นบริุมสทิธิ (“สญัญาฯ”) เมื่อวนัท่ี 23 

กนัยายน 2545 พร้อมกับได้ชําระค่าตอบแทนการได้รับสิทธิซือ้คืนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ จํานวน 

300 ล้านบาท  

วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้สตัยาบนัอนมุตัิตัง้รายการค้างจ่ายสําหรับการซือ้คืน

ใบสําคญัแสดงสิทธิในราคาซือ้คืนจํานวน 1,034.46 ล้านบาท บวกดอกเบีย้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาฯ โดยดอกเบีย้ท่ี

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

บนัทกึเงินคา่ซือ้คืนใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยตรงไปยงับญัชีขาดทนุสะสมในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2549   แล้ว  

ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/ 2550   เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้

ดําเนินการซือ้คืนและยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว  โดยชําระเงินให้กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูฯจํานวน 1,162  ล้านบาท  

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

ดุล  และดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นบุริมสิทธิท่ียังไม่เรียกชําระจํานวน 3,706.80 ล้านหุ้น เมื่อวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว   

 ในปี 2550  คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอขายหุ้ นเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ ลงทุน ได้แก่ Newbridge 

Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23  ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99  ของทนุท่ีออกและเรียก
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ชําระแล้วทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 4.17  บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 2,319.46  ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ Blum Strategic III 

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

ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ในราคาหุ้นละ 4.17  บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 730.69   ล้านบาท โดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้

ถือหุ้น ครัง้ท่ี 13  ประจําปี 2550  ได้อนมุตัิผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่กลุม่ผู้

ลงทนุดงักลา่ว และมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนโดยลดมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10  บาท เป็นหุ้นละ 3.75  บาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 

13  พฤศจิกายน 2551 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของกิจการล่าสดุ) Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.  

Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited มีสดัส่วนการถือหุ้นในกิจการ คิดเป็น

ร้อยละ 36.74  ร้อยละ 3.95   และร้อยละ 1.31  ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ตามลาํดบั  

วนัท่ี 20  มิถนุายน 2551  กองทุนเพ่ือการฟืน้ฟูฯ ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นของธนาคารกับ CIMB Bank โดย

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

ออกและชําระแล้วทัง้หมดของธนาคาร) ราคาหุ้นละ 2.10  บาท เป็นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้านบาท  

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ CIMB Bank ได้รับอนุมตัิจากธปท. กระทรวงการคลงัและหน่วยงานกํากบัดูแลท่ี

เก่ียวข้องแล้ว CIMB Bank ได้ดําเนินการเข้าซือ้หุ้นสามญัเดิมท่ีถือโดยกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟฯู  และเป็นผลทําให้เข้าเป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ท่ีสดุของธนาคาร  คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 42.13 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วของธนาคาร  และใน

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

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

เสนอซือ้หุ้นละ 2.10 บาท เป็นมลูคา่สิ่งตอบแทนการทําคําเสนอซือ้ทัง้สิน้ 8,111.95 ล้านบาท ทัง้นี ้ภายหลงัเสร็จสิน้การทํา

คําเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของธนาคารในวันท่ี 6  มกราคม 2552  การถือหุ้ นของ CIMB Bank ได้เพ่ิมเป็นจํานวน  

6,143.54 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.04 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของธนาคาร 

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

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

 ต่อมาในวันท่ี 20  กุมภาพันธ์ 2552  ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมติท่ีประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  2/2551 จากเดิมท่ีกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.66  บาท เป็นราคาเสนอขาย

หุ้นละ 0.38  บาท  และมีมติให้ธนาคารโอนทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053.48 ล้านบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม 

และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 3.75 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินสว่นเกินจากการลดทนุจด

ทะเบียนนําไปล้างสว่นตํ่ากว่ามลูค่าหุ้นและขาดทนุสะสมตามลาํดบั ผลจากการลดทนุจะทําให้ทนุจดทะเบียนของธนาคาร

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

การถือหุ้นเดิม มีผู้ ถือหุ้นเดิมได้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนรวมทัง้สิน้ 6,674.70 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นจํานวนเงินรวม 3 พนัล้านบาท 

ทัง้นี ้ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 18  มีนาคม 2552  CIMB Bank  ได้ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06 

ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.15  ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร  จากนัน้ได้ดําเนินการจด

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

พฤษภาคม  2552 และใช้ช่ือยอ่ใหมใ่นการซือ้ขายหลกัทรัพย์วา่ “CIMBT” 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2553 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 16 ของธนาคาร มีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

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

สามญัเพ่ิมทนุจํานวน 2,966.53 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัสว่นการ
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ถือหุ้นในอตัรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 15  

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

ออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร  

วนัท่ี 12 เมษายน 2555 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 18 ได้มีมติอนมุตัิให้ธนาคารเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

8,157.97  ล้านบาท เป็น 13,052.74 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 9,789.56 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 

บาทต่อหุ้น ต่อมา ธนาคารได้ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 4,894.78 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัรา 3 หุ้นใหม ่ตอ่ 10 หุ้นเดิมของหุ้นธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาท

ต่อหุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเพ่ิมทนุเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555  ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นในธนาคารจํานวนรวม 

19,757.95 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 93.71 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร  

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 18 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2555 อนมุตัิให้ธนาคารเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

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

จําหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิได้จํานวน 4,768,943,269 หุ้น คงเหลือหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีจําหน่ายไม่ได้ 

จํานวน 125,837,157 หุ้ น และหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ท่ียังมิได้นําออกจําหน่าย 

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

ทัง้สิน้จํานวน 5,020,617,583 หุ้น  

 ตอ่มาท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 20 เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2557 มีมติอนมุตัิยกเลิกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม

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

นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้ และท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย 

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

และท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 20 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก 

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

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

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

0.50 บาท  

วันท่ี 10 เมษายน 2558 ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 21 ของธนาคาร มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

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

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

0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสดัส่วนการถือหุ้นในอตัรา 40 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายใน

ราคา 1.00 บาทตอ่หุ้น ภายหลงัจากการอนมุตัิดงักลา่ว ธนาคารจําหนา่ยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

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

ออกจําหนา่ย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น 

วนัท่ี 19 เมษายน 2559 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 22 ของธนาคาร มีมติให้ยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงัมิได้ออกจําหน่ายตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ท่ี 21 เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2558 และพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 
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บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดย

วิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหนา่ย จํานวน 2,635,609,753 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 มีมติอนมุตัิให้ธนาคารเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

จํานวน 2,752,747,964.00 บาทจากทนุจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 15,140,113,803.50 

บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 5,505,495,928 หุ้น  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นใหมต่อ่9 หุ้นเดิม ในราคา

เสนอขาย 1.00 บาทตอ่หุ้น ภายหลงัการขายหุ้นเพ่ิมทนุเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560  ทําให้ CIMB Bank ถือหุ้นใน

ธนาคารจํานวนรวม 28,496.70 ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร

  วนัท่ี 4 กนัยายน 2561 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มมีตอินมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 

2,271,017,070.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 15,140,113,803.50  บาท เป็นทนุจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท  

โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 4,542,034,141 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดมิตามสดัสว่นจํานวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นใหม ่ตอ่ 20 หุ้นเดิมโดยกําหนดราคา 

เสนอขายท่ี 0.87 บาท ตอ่หุ้น  ภายหลงัเสร็จสิน้การเสนอขายหุ้นในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 ธนาคารซีไอเอ็มบีถือหุ้นจํานวน  

33,021.97 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 94.83 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายทัง้หมดของธนาคาร
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นธนาคารและบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2562)  

 

 
 

 

หมายเหต ุ *  เลิกกิจการ 

                  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ลสีซิ่ง 

    บริษัทยอ่ย                            % 

 

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้       99.99 

บจ. เวิลด์ลสี                         99.99 

                          

ติดตามทวงหนีแ้ละเรียกเก็บหนี ้

    บริษัทยอ่ย                             % 

 

บจ. ซีที คอลล์                       99.99 

  

 

 

  

  

การพาณิชย์และอ่ืนๆ 

 

    บริษัทยอ่ย                            % 

 

บจ. พี.ซ.ีพฒันาทรัพย์ *           99.93 
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1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่  

 

กลุ่มซี ไอ เอ็มบี  โดย CIMB Bank Berhad เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ของธนาคาร มีสํานักงานใหญ่ ตัง้อยู ่                  

ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีให้บริการทางการเงินท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และ

อันดับ 5 ของ ASEAN เมื่อจัดอันดับตามขนาดสินทรัพย์ เป็นผู้ ให้บริการและนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรท่ี

ครอบคลมุถึงบริการการธนาคารเพ่ือลกูค้ารายย่อย บริการด้านบรรษัทธุรกิจและด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การ

บริหารจัดการสินทรัพย์ การบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล บริการประกันภยั โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน 

(มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กมัพชูา บรูไน เวียดนาม พมา่ และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุม่ซีไอเอ็มบี 

ยงัมีเครือขา่ยในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลงักา ไต้หวนั เกาหล ีสหรัฐอเมริกา และองักฤษ  

ด้วยเครือข่ายบริการทางการเงินครบวงจรของกลุ่มซีไอเอ็มบี ท่ีมีมากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกับความ

เช่ียวชาญในบริการทางการเงินระดบัภมูิภาคของกลุม่ซีไอเอ็มบี สร้างโอกาสให้ธนาคารใช้ความแข็งแกร่งนีใ้นการจบัคูท่าง

ธุรกิจ สร้างเครือขา่ยหว่งโซอ่ปุทาน และการแนะนําลกูค้าข้ามประเทศ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย  

 

2.1.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

2.1.1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 
                                   

    
  (หน่วย: ล้านบาท)   

  

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2562 % 2561 % 2560 % 

รายได้ดอกเบีย้             

1.  เงินให้สินเช่ือ 10,617.8 117.2 10,435.6 110.0 10,558.0 104.9 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 87.4 1.0 127.4 1.3 165.0 1.6 

3.  เงินลงทนุ 2,070.2 22.8 1,664.3 17.5 1,144.4 11.4 

4.  อื่นๆ 203.1 2.2 114.3 1.2 45.8 0.5 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 12,978.5 143.2 12,341.6 130.0 11,913.2 118.4 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้             

1.  เงินรับฝาก 2,851.4 31.5 2,342.4 24.6 2,387.7 23.7 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 719.1 7.9 351.3 3.7 218.7 2.2 

3.  เงินนําสง่เข้าสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก/กองทนุเพ่ือ 

      การฟืน้ฟฯูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 1,062.6 11.7 1,007.8 10.6 962.2 9.6 

4.  ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 669.6 7.4 712.4 7.5 711.6 7.1 

5.  อื่นๆ 162.8 1.8 101.4 1.1 45.0 0.4 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 5,465.5 60.3 4,515.3 47.5 4,325.2 43.0 

รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ 7,513.0 82.9 7,826.3 82.5 7,588.0 75.4 

รายได้จากการดาํเนินงาน 1,550.1 17.1 1,662.4 17.5 2,475.9 24.6 

รายได้รวม 9,063.1 100.0 9,488.7 100.0 10,063.9 100.0 

 

2.1.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบีย้ 
    (หน่วย: ล้านบาท)   

  
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2562 % 2561 % 2560 % 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ  1,615.8 104.2 1,376.6 82.8 1,471.4 59.4 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ  370.3 23.9 289.5 17.4 223.8 9.0 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,245.5 80.3 1,087.1 65.4 1,247.6 50.4 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า  
      

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 2,625.9 169.4 1,054.2 63.4 2,238.2 90.4 
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ขาดทนุสทุธิจากหนีสิ้นทางการเงิน  
      

   ท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยติุธรรม  (2,802.9) (180.8) (759.7) (45.7) (1,733.9) (70.0) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 344.0 22.2 19.5 1.2 490.7 19.8 

รายได้จากการดําเนินงานอื่นๆ 137.6 8.9 261.3 15.7 233.3 9.4 

รายได้ที่มใิช่ดอกเบีย้สุทธ ิ 1,550.1 100.0 1,662.4 100.0 2,475.9 100.0 
 

 

2.1.2 บริษัทย่อย 
               (หน่วย: ล้านบาท) 

 

บริษัท/โครงสร้าง  สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2562 % 2561 % 2560 % 

1. บริษัท ซีไอเอม็บี ไทย ออโต้ จํากัด 
      

รายได้ดอกเบีย้ 3,106.1 88.5 2,519.3 94.4 2,289.0 95.4 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 956.7 27.3 698.5 26.2 617.7 25.8 

รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ 2,149.4 61.2 1,820.8 68.2 1,671.3 69.6 

รายได้จากการดําเนินงาน 1,360.7 38.8 848.4 31.8 727.5 30.4 

รายได้รวม 3,510.1 100.0 2,669.2 100.0 2,398.8 100.0 

2. บริษัท เวลิด์ลีส จาํกัด 
      

รายได้ดอกเบีย้ 1,332.6 83.2 1,182.2 73.7 1,038.6 88.9 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 109.4 6.8 104.4 6.5 109.9 9.4 

รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ 1,223.2 76.4 1,077.8 67.2 928.7 79.5 

รายได้จากการดําเนินงาน 379.2 23.6 525.2 32.8 240.2 20.5 

รายได้รวม 1,602.4 100.0 1,603.0 100.0 1,168.9 100.0 

3. บริษัท ซีท ีคอล จาํกัด 
      

รายได้ดอกเบีย้ 0.4 444.2 0.4 10.1 0.6 1.6 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 

รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ 0.4 444.2 0.4 10.1 0.4 1.1 

รายได้จากการดําเนินงาน (0.3) (344.2) 3.5 89.9 37.3 98.9 

รายได้รวม 0.1 100.0 3.9 100.0 37.7 100.0 
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2.2  ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ  

 

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ เพ่ือให้บริการทางการเงินแก่กลุม่ลกูค้าขนาด

ใหญ่ได้ครอบคลมุทกุผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการทํางานเป็นทีมเดียวกนั มีการวางแผนการขายและการบริหารดแูลบญัชีลกูค้า

หลกัร่วมกนัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและคณุภาพของการให้บริการให้สามารถตอบสนองตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้

อยา่งเต็มประสทิธิภาพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และประโยชน์สงูสดุให้แก่ธนาคาร 

ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจคอ่นข้างผนัผวนและมีอตัราการเติบโตตํ่า อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ยงัคงสร้างรายได้รวมและ

กําไรก่อนหกัภาษีใกล้เคียงกบัปีท่ีผา่นมา อีกทัง้สามารถขยายฐานสนิเช่ือลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีคณุภาพดีอย่างต่อเน่ืองในอตัรา

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 ซึ่งเป็นสถิติยอดสินเช่ือท่ีสงูสดุเท่าท่ีผ่านมา โดยมียอดอนุมตัิวงเงินสินเช่ือใหม่ประมาณ 30 พนัล้านบาท

สง่ผลให้มีรายได้ดอกเบีย้เติบโตประมาณ ร้อยละ 9 และรายได้คา่ธรรมเนียมเติบโตร้อยละ 38   

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการควบคุมคุณภาพลูกหนีส้ินเช่ือทัง้รายเดิมและการอนุมัติรายใหม่ท่ีมี

คณุภาพดี การติดตามดแูลลกูหนีอ้ย่างใกล้ชิดโดยใช้สญัญาณเตือนลว่งหน้าในการบริหารจดัการคณุภาพหนีก้่อนท่ีจะเป็น

หนีท่ี้มีปัญหา รวมถึงการแก้ไขและเร่งรัดการชําระหนีข้องลกูหนีท่ี้มีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะท่ีมีประสิทธิภาพสงู นอกจากนี ้

ธุรกิจขนาดใหญ่ยงัสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ตํ่ากวา่งบประมาณได้ร้อยละ 8 

รายได้สว่นใหญ่ยงัคงมาจากลกูค้ากลุม่ท่ีมีความสาํคญัตอ่ธนาคารและไว้วางใจให้ธนาคารเป็นผู้ให้บริการหลกั รวมทัง้กลุม่ท่ี

มีแผนการขยายธุรกิจไปยงัอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวคิดท่ีว่า  “Be More Relevant to Important Clients 

and Accelerate Our ASEAN Initiatives”   

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม) อย่างเด่นชดั โดยจากการท่ีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ซีไอเอ็มบี ท่ีมีศกัยภาพทางด้าน

เงินทนุ บคุลากร และเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ประเทศอาเซียน ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสาํเร็จในการทําธุรกิจกบั

กลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ท่ีมีเครือขา่ยการลงทนุสงูทัง้ในประเทศและการขยายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน

อาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตามความคาดหวงั ทัง้นีธ้นาคารได้

ร่วมมือกบัธนาคารในกลุม่ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ให้กบักลุม่ในตา่งประเทศได้อยา่งตอ่เน่ือง  

 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงนิ ประเทศไทย และ CLMV 

บรรษัทธุรกิจของธนาคารให้บริการทางการเงินท่ีครอบคลมุผลิตภณัฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้สินเช่ือหมนุเวียนใน

กิจการทัว่ไป สินเช่ือเพ่ือการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร สินเช่ือโครงการ และสินเช่ือเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ รวมทัง้บริการ

ทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นบริการจดัการด้านการเงิน หรือการปริวรรตเงินตราต่างประเทศแก่กลุม่

ลกูค้าขนาดใหญ่ครอบคลมุภาคธุรกิจท่ีหลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอตุสาหกรรม ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

และขนส่ง เป็นต้น ในขณะท่ีธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ให้บริการทางการเงินครอบคลมุลกูค้าสถาบนั
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การเงินทัง้ประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบนัการเงินอ่ืน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์จัดการ

กองทุน ธุรกิจประกนัภยั เป็นต้น ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลกูค้าท่ีมีความผูกพนัอนัยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็นเสมือน

พนัธมิตรทางธุรกิจผู้อยูเ่คียงข้างและให้การสนบัสนนุลกูค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ควบคูไ่ปกบั

การเป็นสือ่กลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุโดยผา่นเครือขา่ยของกลุม่ซีไอเอ็มบี  

 

บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจและภาวะอตุสาหกรรมอย่างใกล้ชิด

ร่วมกบัสํานกัวิจยั และร่วมมือกบับริหารความเสี่ยงในการขยายสินเช่ือไปยงัธุรกิจท่ีอยู่ในประเภทอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้ม

ความเสี่ยงตํ่า  การมุ่งเน้นลกูค้าขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการลงทนุไปยงัอาเซียน รวมทัง้

การให้สินเช่ือท่ีสามารถสร้างรายได้ต่อเน่ืองจากผลติภณัฑ์และธุรกรรมอ่ืน (Cross-selling) เช่น สนิเช่ือโครงการขนาดใหญ่ 

ท่ีช่วยสร้างรายได้ครบวงจร ทัง้รายได้ดอกเบีย้ รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้จากการขาย

ผลติภณัฑ์ธุรกรรมการเงิน เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่ง การประกนัการจดัจําหนา่ยตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการด้านการเงินของลกูค้าในทกุรูปแบบ  

 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV มียอดเงินให้สนิเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 72 

พนัล้านบาท เติบโตจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 4 ซึง่ถือเป็นสถิติยอดเงินให้สนิเช่ือสงูท่ีสดุเมื่อเทียบกบัในอดีตท่ีผา่นมา  

สาํหรับแผนธุรกิจท่ีจะก้าวไปข้างหน้านบัจากปี 2563 เป็นต้นไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ 

CLMV มุ่งเน้นการสร้างรายได้ท่ีมัน่คงและต่อเน่ือง โดยให้ความสําคญักบัการบริหารและวางแผนการขายให้กบัลกูค้าหลกั 

(Key Account Management and Planning) เพ่ือสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้

ตอ่เน่ืองจากผลติภณัฑ์และธุรกรรมอ่ืน (Cross-selling) โดยใช้กลยทุธ์การวางแผนมุง่เน้นหารายได้จากกลุม่ลกูค้าท่ีสําคญัท่ี

คดัเลือกขึน้มาเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการขยายฐานลกูค้าใหม่ท่ีมีศกัยภาพ โดยยงัคงเน้นการรักษาคณุภาพสินทรัพย์ท่ีดีขึน้

อย่างต่อเน่ืองมาทกุปี นอกจากนี ้ยงัคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการในระดบัอาเซียน ตลอดจนการเพ่ิมธุรกิจจาก

ลกูค้าตา่งประเทศท่ีเข้ามาลงทนุในประเทศไทย ภายใต้การผสานพลงัความร่วมมือกบักลุม่ซีไอเอ็มบีในประเทศตา่งๆตอ่ไป 

 

วาณิชธนกิจ 

วาณิชธนกิจของธนาคารประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญในธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นท่ีจะ

นําเสนอทางเลือกทางการเงินท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้าและเป็นผู้ ให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ จัดหาแหลง่เงินทุนซึ่ง

รวมถึงการระดมทนุทางธุรกิจ  

ในปี 2562 รายได้จากวาณิชธนกิจของธนาคารเติบโตร้อยละ 12 จากปีท่ีผา่นมา โดยประสบความสาํเร็จในการทําธุรกรรมใน

สว่นของงานท่ีปรึกษาการเงิน ผู้จดัการการจําหนา่ย ผู้ซือ้หุ้นเบือ้งต้นในตา่งประเทศ(ร่วมกบักลุม่ซีไอเอ็มบี) ให้แก่บริษัทขนาด

ใหญ่ จํานวน 2 ราย และมีรายได้จากการรับประกนัการจดัจําหนา่ยตราสารหนีร่้วมกบัธุรกิจบริหารเงิน โดยมีรายได้เติบโตถึง

ร้อยละ 62 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 

นอกจากนี ้วาณิชธนกิจยงัได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับบรรษัทธุรกิจในการจัดการเงินกู้ สําหรับสินเช่ือขนาดใหญ่และสินเช่ือ

โครงการบางราย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากท่ีสดุ 
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ธนาคารยงัได้มีการเสริมสร้างจดุแข็งอยา่งตอ่เน่ืองร่วมกบักลุม่ซีไอเอ็มบี ในการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญในแตล่ะ

อตุสาหกรรมเป็นผู้ดแูลโดยประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมลูอตุสาหกรรมในระดบัอาเซียน เพ่ือให้สามารถนําเสนอ

บริการทางการเงินแก่ลกูค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์และคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกิจของลูกค้า ดังนัน้ จึงสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพ่ิมมูลค่าธุรกิจให้กับลกูค้า รวมทัง้การพัฒนา

ความสามารถในการแขง่ขนัและการคิดค้นผลติภณัฑ์นวตักรรมทางการเงินตา่งๆท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าด้วย 

การผนึกกําลงัของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน

ระดับอาเซียน จะทําให้ธนาคารมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นธนาคารท่ีสําคัญและมีความหมายสําหรับลูกค้าท่ีมี

ความสาํคญัตอ่ธนาคาร นบัเป็นความก้าวหน้าอีกขัน้ในการร่วมกนัก้าวสูธุ่รกิจการลงทนุในระดบัอาเซียน 

ในปี 2562 ธนาคารมีธุรกรรมสาํคญัๆท่ีประสบความสาํเร็จดงันี ้

ตราสารหนี ้ หน้าที่ 
มูลค่ารวม  

(ล้านบาท) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 30,600.00 

บริษัท ทพีีไอ โพลีน จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 9,630.00 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 8,768.41 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 5,700.00 

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จาํกดั ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 5,461.25 

บริษัท ทพีีไอ โพลีน เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 4,000.00 

บริษัท เงนิตดิล้อ จาํกดั ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 3,950.00 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย/     

ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 

2,670.00 

การเคหะแห่งชาต ิ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 2,500.00 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 2,128.00 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จาํกดั ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,992.60 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,464.70 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,359.34 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,250.00 

บริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 1,203.50 

การประปาส่วนภมิูภาค ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 1,050.00 

สาํนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(องค์การมหาชน) 

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 1,000.00 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จาํกดั (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 750.00 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ผู้ ร่วมจดัการการจดัจําหนา่ย 711.25 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จาํกดั (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 700.00 

บริษัท เอเชียเสริมกิจลสีซิ่ง จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 270.00 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 145.00 
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ตราสารทุน หน้าที่ 
มูลค่ารวม  

(ล้านบาท) 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า   

ดุสิตธานี  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน/  

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย 

1,782.39 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาทางการเงิน/  

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ย/ผู้ซือ้หุ้น

เบือ้งต้นในตา่งประเทศ (ร่วมกบั

กลุม่ซีไอเอ็มบี) 

7,474.77 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จาํกัด (มหาชน) ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ย (ร่วมกบักลุม่ซีไอเอ็มบี) 

41,742.00 

 

  
พาณิชย์ธนกิจ  

พาณิชย์ธนกิจให้บริการลกูค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ผ่านศูนย์ธุรกิจท่ีตัง้อยู่ตามพืน้ท่ีกลยุทธ์ทั่ว

ประเทศ  โดยการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพ่ือสนองตอบความต้องการของลกูค้าแต่ละ

ราย นอกจากนี ้พาณิชย์ธนกิจยงัทํางานประสานกบัลกูค้าเพ่ือเติมเต็มศกัยภาพของของลกูค้าในการขยายธุรกิจสูอ่าเซียน

ทัง้ด้านการค้าและการลงทนุ โดยอาศยัเครือขา่ยของกลุม่ซีไอเอ็มบีท่ีมีความแข็งแกร่งและครอบคลมุทัว่ภมูิภาค 

 

ในปี 2562 พาณิชย์ธนกิจยังคงสร้างการเติบโตของสินเช่ือ SMEs ต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยธนาคารมีการปรับปรุง

กระบวนการกลัน่กรอง และการอนมุตัิสนิเช่ือ เพ่ือลดความซํา้ซ้อนและเพ่ิมความรวดเร็วในกระบวนการอนมุตัิสนิเช่ืออยา่ง

ตอ่เน่ือง ในขณะเดียวกนั ธนาคารได้มีการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจและปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ

คณุภาพสนิทรัพย์และการจดัการเงินสาํรองได้ดี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 

สําหรับปี 2563 พาณิชย์ธนกิจยงัคงมุ่งเน้นการเติบโตและเพ่ิมสว่นแบ่งการตลาดลกูค้ากลุม่ SMEs ในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ

อยา่งตอ่เน่ือง และดแูลบริหารจดัการคณุภาพสนิเช่ือเพ่ือรักษาการเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

 
 

ธุรกิจรายย่อย 

ปี 2562 เป็นอีกปีหนึง่ท่ีธุรกิจรายย่อยได้สร้างผลงานความสําเร็จในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอผลิตภณัฑ์และ

บริการท่ีมีคณุภาพเต็มคณุคา่ตามความต้องการของลกูค้า รวมทัง้เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแก่ลกูค้าในการใช้บริการด้วย

ช่องทางดิจิทลั (Digital) และสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาท่ีเป็น Wealth Center  โดยในปี 2562 ธนาคารได้เปิดสาขาเพ่ิมอีก 2 

แห่ง ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ และ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต รวมทัง้ได้เปิดบริการสาขารูปแบบ Digital Cashless 

Branch แหง่แรกของธนาคารท่ีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ สยามพารากอนอีกด้วย  
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นอกจากนี ้ธุรกิจรายย่อยยงัได้พฒันาการให้บริการ Digital Banking ตามท่ีได้วางกลยทุธ์ไว้อย่างต่อเน่ือง โดยได้เปิดตวั

แอปพลิเคชั่นบนมือถือ CIMB THAI Digital Banking ซึ่งมียอดดาวน์โหลดใช้บริการแล้วมากกว่า 75,000 ราย  ซึ่ง

นอกจากให้บริการธุรกรรมทางการเงินโดยทัว่ไปแล้ว ยงัมีบริการเปิดบญัชี Digital Savings ท่ีลกูค้าจะได้รับอตัราดอกเบีย้

เงินฝากสงูสดุถึงร้อยละ 2 บริการโอนหรือจ่ายเงิน ผา่น QR code การบริหารจดัการการซือ้ขายหรือปรับเปลีย่นกองทนุรวม

ต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง และการจองซือ้ผลิตภัณฑ์หุ้ นกู้ บนมือถือได้อีกด้วย จากความสามารถในการให้บริการต่างๆ

ดงักลา่วข้างต้น ทําให้มีลกูค้าทําธุรกรรมบนแอปพลเิคชัน่นีเ้ป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 90 ของธุรกรรมทัง้หมดของธนาคาร ซึ่ง

ถือเป็นบริการท่ีมีสว่นช่วยสนบัสนนุให้เกิด Cashless Society สาํหรับประเทศได้อีกทางหนึง่ด้วย    

 

เพ่ือเป็นการตอกยํา้ความมุ่งมั่นของธนาคารในการผลักดันการให้บริการ Digital Banking  ธนาคารได้เปิดตัวระบบ 

RWMS (Regional Wealth Management System) ซึ่งเป็นระบบวางแผนการลงทุนทางการเงินให้กับลกูค้าผ่านอปุกรณ์

แท็บเลต็ของพนกังานแนะนําการลงทนุของธนาคาร โดยธนาคารเป็นธนาคารแรกในกลุม่ซีไอเอ็มบีท่ีเปิดใช้ระบบดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด (CT Auto) และ บริษัท เวิลด์ลีส จํากัด (WL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ

ธนาคารยงัได้พฒันาระบบการให้บริการสมคัรสินเช่ือ MAM (Mobile Application for Marketing) สําหรับสินเช่ือรถยนต์ 

ซึ่งท่ีผ่านมาสามารถให้บริการสมคัรสินเช่ือได้เต็มทกุธุรกรรม และเคร่ือง SAMM (Self-Apply Machine for Motorcycle) 

สาํหรับสนิเช่ือรถจกัรยานยนต์ ท่ีสามารถให้บริการสมคัรสนิเช่ือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนสนิเช่ือใหมท่ัง้หมดท่ีเข้ามา  

 

ความร่วมมือกบัพนัธมติรเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึง่ในการขยายธุรกิจสนิเช่ือและธุรกิจ Wealth ในปี 2562 ธนาคารได้เข้า

ร่วมกบัพนัธมิตรอย่าง 9F ซึ่งเป็นบริษัท FinTech จากประเทศจีน ในการเปิดตวัแอปพลิเคชัน่สมคัรสินเช่ือบนมือถือด้วย

การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์สินเช่ือแบบทางเลือกหรือ ACU (Alternative Credit Underwriting) อีกทัง้ได้ร่วมมือกับ NEO 

Money ซึ่งเป็น FinTech ในประเทศ ในการบกุเบิกพฒันา Digital Partners APIs ซี่งเป็นระบบสําหรับนําเสนอผลิตภณัฑ์ 

Debt Consolidation ให้กับลกูค้า นอกจากนี ้ธนาคารได้เร่ิมการเปิดเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทุน (บลจ.) อ่ืนๆ อีก 7 บริษัท นอกเหนือไปจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด อย่างเป็นทางการ 

(Open Architecture: OA) ผ่านระบบ FundConnext ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 

ธนาคารมีพนัธมิตร บลจ. รวมทัง้สิน้ 8 แหง่และมีกองทนุท่ีนําเสนอขายประมาณ 80 กองทนุ 

 

เพ่ือให้ลกูค้าได้รับการบริการท่ีตรงตามความต้องการมากขึน้ ธนาคารได้นํา Advanced Analytics ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์

ฐานข้อมลูลกูค้า มาใช้ในการช่วยให้สามารถเข้าใจความต้องการของลกูค้าจนสามารถนําเสนอผลิตภณัฑ์ทัง้สินเช่ือ เงิน

ฝาก และการลงทุนให้กับลกูค้าได้ตรงกบัพฤติกรรมและประวตัิการออมและการลงทุนเพ่ิมขึน้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 

2562 ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเพ่ิมขึน้มากกวา่ 2 เทา่ และสดัสว่นลกูค้าเดิมกลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ิมขึน้กวา่ร้อยละ 56  

 

ธุรกิจรายย่อยมุ่งเน้นสร้างความเติบโตของธุรกิจเคียงคู่ไปกับการเพ่ิมความมัน่คงและมัง่คัง่ของลกูค้า ด้วยการคดัเลือก

ผลติภณัฑ์การลงทนุตา่งๆอยา่งรอบคอบ รวมถึงให้บริการรับซือ้และเสนอขายตราสารหนีค้รบวงจร ทัง้ตลาดแรกและตลาด

รอง โดยจะเสนอเฉพาะตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือสงูกว่าหรือเทียบเท่าระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment 

Grade) ในส่วนของตลาดรอง (Secondary Market) ธนาคารคดัสรรตราสารหนีท่ี้มีคุณภาพและหลากหลาย เพ่ือตอบ
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โจทย์ความมัง่คัง่ของลกูค้าในสภาวะท่ีอตัราดอกเบีย้ตํ่า สง่ผลให้ปริมาณธุรกรรมมีการเติบโตขึน้มากกวา่ร้อยละ 90 จากปี

ท่ีผา่นมา 

 

ผลการดําเนินงานด้านธุรกิจรายยอ่ยของธนาคารในปี 2562 ฐานลกูหนีส้นิเช่ือธุรกิจรายยอ่ยของธนาคารเติบโตร้อยละ 12 

ต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา  ด้วยการนําเสนอบริการสินเช่ือแบบ Risk-based Pricing, Digital Marketing, Digital Lending 

และ CIMB THAIi Digital Banking application เป็นต้น โดยมียอดอนมุตัิสนิเช่ือธุรกิจรายยอ่ยใหมส่งูถึง 48,000 ล้านบาท 

หรือ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 ทัง้นี ้สินเช่ือบ้านและสินเช่ือบุคคลไม่ได้หดตัวมากเหมือนสถานการณ์ทั่วไปของธุรกิจธนาคาร

โดยรวม  ในขณะท่ีสินเช่ือรถยนต์ของ CT Auto สามารถทํายอดอนุมตัิสินเช่ือก้าวขึน้มาเป็นอนัดบัสองของตลาด โดยมี

ยอดอนมุตัิสินเช่ือเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 38 ในขณะเดียวกนั WL มียอดอนมุตัิสนิเช่ือรถจกัรยานยนต์เพ่ิมสงูถึงร้อย

ละ 31 จากปีท่ีผ่านมา บริษัทยงัคงมุ่งผลกัดนัการใช้พลงังานสะอาดด้วยนโยบายปลอ่ยกู้สินเช่ือรถจักรยายนต์พลงังาน

ไฟฟ้า หรือท่ีเรียกว่า “สินเช่ือไร้ฝุ่ น” เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารในการสร้างการธนาคารเพ่ือความยัง่ยืน 

(Sustainable Banking)  

 

ในปี 2563 ธุรกิจรายย่อยยงัคงมุ่งสูก่ารดําเนินธุรกิจ Digital Banking  อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถทําธุรกรรม

ทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากอย่าง Digital Savings ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ Digital 

Lending ด้วยการสมคัรผ่านระบบ e-KYC ท่ีกําลงัจะเข้ามามีบทบาทในปี 2563  ในด้านการวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าด้วยวิธี 

Advanced Analytics โดยการวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Hyper-personalisation ผา่นเคร่ืองมือต่างๆ ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือ

ช่วยวิเคราะห์การนําเสนอแคมเปญต่างๆตามลกัษณะของลกูค้าอย่าง iCAMS (Intelligent Campaign Management 

System) ควบคู่ไปกับการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี ้ธนาคารจะยงัคงหาและร่วมมือกับพนัธมิตร

ใหม่ๆเพ่ือนําเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนท่ีมีคุณภาพและแตกต่างหลากหลายจากท่ีเสนอขายในปัจจุบันผ่านระบบ 

FundConnext เพ่ือให้ธนาคารและลกูค้าเติบโตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 

ธรุกรรมการเงนิ  
 

ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน สําหรับลูกค้าธุรกิจ ทัง้การบริการบริหารเงินสด 

(Cash Management) และการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) เพ่ือให้ลูกค้าธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกรรม

ทางการเงินครอบคลมุธุรกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้อย่างคลอ่งตวั มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทนุ และบริหาร

จดัการเวลาได้ดียิ่งขึน้ รวมถึงการให้บริการโซลชูัน่ทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจแตล่ะประเภท    

 

ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ธุรกรรมการเงิน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสะดวก ประหยดั และคุ้มคา่ให้แก่ลกูค้าในการบริหารจดั

การเงินสด โดยมีการออกผลิตภณัฑ์ท่ีถือเป็นไฮไลท์ คือ  CIMB Biz Account ซึ่งเป็นบญัชีกระแสรายวนัแบบมีดอกเบีย้สงู 

และให้สิทธิประโยชน์ในการโอนเงิน ชําระเงิน และรับเงิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อทํารายการผ่านช่องทางออนไลน์ 

ซึ่งทําให้ลกูค้าสามารถลดขัน้ตอนในการบริหารเงินสด  ซึ่งจากบริการดงักล่าวยงัได้มีการต่อยอดบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ได้แก่ บริการ CIMB Biz Export ซึ่งออกแบบมาเพ่ือลูกค้ากลุ่มธุรกิจส่งออก

โดยเฉพาะ นอกจากนี ้ยงัปรับกลยทุธ์สู ่Biz Digital และตอกยํา้ ASEAN Footprint ของธนาคารโดยได้มีการเปิดช่องทาง

ใหม่ในการทําธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชนั BizChannel@CIMB Mobile Application ซึ่งช่วยให้ลกูค้าธุรกิจสามารถ
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ดูแลธุรกิจได้จากทุกท่ีทุกเวลาทั่วโลก และยังมีการนําเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับบริการหนังสือคํา้ประกัน

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-LG) อีกด้วย 

 

สาํหรับปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ยงัคงมุ่งเน้นขยายฐานลกูค้าธุรกิจอย่างต่อเน่ืองด้วย CIMB Biz Account ท่ีจะเพ่ิมเติม

สทิธิประโยชน์ตา่งๆ เพ่ือให้ครอบคลมุตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกรรมการเงินตา่งๆของลกูค้าทกุกลุม่/ประเภทธุรกิจให้

มากขึน้และรองรับประเภทธุรกิจท่ีหลากหลาย รวมถึงการพฒันา Biz Digital อยา่งต่อเน่ือง พร้อมกลยทุธ์ในการจบัมือกบั

พนัธมิตรรายใหม่ๆท่ีให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงิน เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีในการทําธุรกรรมร่วมกันบน Biz Gateway 

รวมถึงการนําเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กบับริการอ่ืนๆด้วย 

  

ธุรกิจบริหารเงนิ 

ธุรกิจบริหารเงินทําหน้าท่ีพฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินเพ่ือช่วยลกูค้าบริหารความเสีย่งและขยาย

โอกาสในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยครอบคลมุสินทรัพย์หลายประเภท ตลอดจนระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี ้

นอกจากนีย้งัทําหน้าท่ีบริหารจดัการการระดมเงินและบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดและ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและใช้ประโยชน์สงูสดุจากสนิทรัพย์ตามกรอบการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนด 

 

ในปี 2562 ธุรกิจบริหารเงินสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้เป็นอย่างดี และด้วยความแข็งแกร่งด้านการค้าผลิตภัณฑ์ท่ีมี

อนุพนัธ์แฝง ตราสารอนุพนัธ์ (ด้านตราสารทุน/อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยน/เครดิต) การค้าตราสารหนี ้และการ

แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ สง่ผลให้ธนาคารได้รับรางวลัตา่งๆรวมทัง้สิน้ 11 รางวลัดงัตอ่ไปนี ้

 

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 (สมาคมตราสารหนีไ้ทย) 

(9) Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market 

(10) Best Bond Dealer 

(11) Sales Staff of The Year 
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นอกจากนี ้ธนาคารถือเป็นหนึ่งในผู้ เล่นหลกัในตลาดตราสารหนี ้โดยในตลาดแรก ธนาคารได้รับการจัดอนัดบัท่ี 6 จาก 

Bloomberg ด้านการให้บริการเป็นผู้ รับประกันการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ สกุลเงินบาท โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.7 และ

สาํหรับตลาดรองนัน้ ธนาคารอยูใ่นอนัดบัท่ี 1 จากการจดัอนัดบัของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย โดยมสีว่นแบง่ตลาดร้อย

ละ 8.8 ในด้านมลูคา่ซือ้ขายตราสารหนีท้กุประเภท (อายเุกิน 1 ปี)  

 

สาํหรับเป้าหมายสูปี่ 2566 ธนาคารโดยธุรกิจบริหารเงินมุง่หวงัสูก่ารเป็นธนาคารชัน้นําในการตอบโจทย์ลกูค้ากลุม่บรรษัท

ธุรกิจและการนําเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนสําหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธนบดีธนกิจ ตลอดจนการเป็นผู้ นําในการ

ให้บริการผลติภณัฑ์อนพุนัธ์บริหารความเสีย่งด้านเครดิตและผลติภณัฑ์ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง  โดยธุรกิจบริหารเงินได้กําหนดกล

ยทุธ์ในการดําเนินการเพ่ือบรรลเุป้าหมายดงัตอ่ไปนี ้

 

1) ผลกัดนัการขายข้ามผลิตภณัฑ์ สร้างความผกูพนัของลกูค้าแต่ละเซ็กเมนต์กบัธนาคารในเชิงลกึมากขึน้ โดยทํางาน

ร่วมกับทีมดแูลลกูค้าแต่ละทีมของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการของลกูค้าและตอบ

โจทย์ของลกูค้าได้ตรงตามความต้องการ 

2) พฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และบริการบริหารความมัง่คัง่แก่ลกูค้า เช่น 

เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แฝงอนุพันธ์เพ่ือการลงทุน ขยายฐานผลิตภัณฑ์ตราสารหนีใ้นประเทศและ

ตา่งประเทศ เสริมสร้างระบบและความสามารถในการให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) เร่ิมการเป็นพนัธมิตร

ธุรกิจแบบเปิดกว้าง (Open Architecture) กบัคูส่ญัญาหุ้นกู้อนพุนัธ์ตา่งประเทศตา่งๆ   

3) พฒันาการใช้ระบบดิจิทลัในการขายผลิตภณัฑ์และการทําธุรกรรม โดยจะพฒันาการขายและการทําธุรกรรมผ่าน

ระบบดิจิทลัสําหรับพนกังานธนาคาร (Web-based Application) และสําหรับลกูค้าธนาคาร (Mobile Application) 

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและปริมาณธุรกิจของธนาคารผา่นระบบดิจิทลัให้มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 1 หน้า 21  

2.3 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน   

 

 
 

2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ   

 

แหล่งเงนิทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 209.2 พนัล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน) เงินกู้ ยืม (รวมรายการเงินกู้ ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 76.7 พนัล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุนประมาณ

ร้อยละ 81.1 จากเงินทนุทัง้หมดสาํหรับเงินให้สินเช่ือรวมดอกเบีย้ค้างรับ สว่นท่ีเหลอืใช้ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินและการลงทนุ ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทกุช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม

การใช้ไปของแหลง่เงินทนุให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 

จากการเปรียบเทียบเงินให้สนิเช่ือและเงินฝาก เงินให้สนิเช่ือท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 63.3 พนัล้านบาท ในขณะท่ีเงิน

ให้สินเช่ือท่ีมีอายมุากกว่า 1 ปีมีจํานวน 171.0 พนัล้านบาท ในด้านเงินฝาก เงินฝากท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 199.5 

พนัล้านบาท และเงินฝากท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี มีจํานวน 9.7 พนัล้านบาท 
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อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่ธนาคารมีเงินกองทนุตอ่สนิทรัพย์เสีย่ง (CAR)  เงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นสว่นของเจ้าของตอ่

สนิทรัพย์เสีย่ง (CET1) และเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งอยูท่ี่ร้อยละ 18.0  ร้อยละ 13.1 และร้อยละ13.1 ตามลาํดบั  

ในขณะท่ีการดํารงเงินกองทุนของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 17.4   ร้อยละ 12.4 และร้อยละ 12.4 ตามลําดับ ซึ่งเห็นได้ว่า

ธนาคารยงัคงรักษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกวา่เกณฑ์ขัน้ตํ่าท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 

      
หน่วย: พนัล้านบาท 

  เงนิกองทุน

ขัน้ตํ่า 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ธนาคาร 

เงนิกองทุน 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

 เงินกองทนุชัน้ที่ 1  
 

34.6 34.9 30.9 32.6 32.8 29.9 

 เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของ

เจ้าของ  
34.6 34.9 30.9 32.6 32.8 29.9 

 เงินกองทนุชัน้ที่ 2  
 

13.0 13.0 9.8 13.3 13.2 9.9 

เงนิกองทุนรวม   47.6 47.9 40.7 45.9 46.0 39.8 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1  8.500% 13.1% 14.1% 12.9% 12.4% 13.3% 12.5% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1  
       

     ที่เป็นสว่นของเจ้าของ  7.000% 13.1% 14.1% 12.9% 12.4% 13.3% 12.5% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 2  
 

4.9% 5.2% 4.1% 5.0% 5.4% 4.1% 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์

เส่ียง  
11.000% 18.0% 19.3% 17.0% 17.4% 18.7% 16.6% 

สินทรัพย์เส่ียงรวม   265.4 247.6 239.1 263.6 246.2 239.6 

 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง 

ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสีย่งท่ีไม่สามารถชําระเงินตามภาระผกูพนัภายใต้ระยะเวลาท่ีกําหนดได้ เป็น

ผลสบืเน่ืองจากการท่ีไมส่ามารถแปลงสนิทรัพย์ในรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรือจดัหาเงินทนุได้ไมท่นัเวลา ซึ่งอาจสง่ผล

กระทบถึงการดําเนินงานประจําวนัและมีคา่ความสญูเสยีท่ีไมส่ามารถยอมรับได้  

 

วตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร คือ เพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ

ผกูพนัเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ด้วยเหตนีุ ้การบริหารความเสีย่งด้านสภาพ

คลอ่ง คือ การรักษาระดบัสินทรัพย์สภาพคลอ่งท่ีมีคณุภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทนุท่ีเหมาะสมรวมถึงแหล่ง

เงินทนุต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากทิศทางของธนาคารท่ีต้องการมีเครือข่ายท่ีกว้างขึน้และมุ่งเน้น

ตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่รักษาฐานเงินฝากท่ีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแส

รายวัน และเงินฝากระยะยาว เพ่ือให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ อีกทัง้ธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่อง

บางสว่นตลอดทัง้ปี เพ่ือให้การดําเนินงานของธนาคารมีความมัน่คง ทัง้ในเชิงโครงสร้าง กลยทุธ์และวิธีปฏิบตัิ 
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การควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ่งจะจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้ 

เพ่ือหารือเก่ียวกบัความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งและประมาณการแหลง่เงินทนุของธนาคาร โดย ALCO เป็นผู้ รับผิดชอบใน

การบริหารจดัการโดยรวมและการกํากบัดแูลสภาพคลอ่ง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี ้ALCO ยงัรับผิดชอบใน

การอนุมัติเพดานความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน

สนิทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) ซึ่งรับผิดชอบในการกํากับดแูลตามกรอบความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง โดยทํางานใกล้ชิดกับ

หนว่ยงานบริหารเงินในการเฝ้าระวงัสภาวะตลาด อีกทัง้มีการจดัตัง้ Funding Committee ซึง่มีตวัแทนจากหนว่ยงานธุรกิจ

ตา่งๆ หนว่ยงานการเงิน และหนว่ยงานบริหารความเสีย่งของธนาคาร เพ่ือดแูลกลยทุธ์ด้านการจดัหาเงินของธนาคาร  โดย

หนว่ยงานด้านธุรกิจตา่งๆจะทําหน้าท่ีสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งกบัผู้ฝากเงินและแหลง่เงินทนุอ่ืนๆ 

ทัง้นี ้หน่วยงานบริหารเงินทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเงินทุนโดยรวมตามความจําเป็นหรือภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการบริหาร

จดัการสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพ่ือตอบสนองความต้องการในการดําเนินงานประจําวนั โดยมีการวดัและประมาณการ

กระแสเงินสดอย่างสมํ่าเสมอจากการครบกําหนดของสินทรัพย์ หนีส้ิน ภาระผูกพนันอกงบดลุ และตราสารอนพุนัธ์ ตาม

กรอบระยะเวลาครบกําหนดทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  สาํหรับการบริหารความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งสําหรับบริษัท

ในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลกัษณะการบริหารแบบรวมศนูย์ (Centralise) ดงันัน้ ธนาคารอาจพิจารณาและ

อนมุตัิวงเงินเพ่ือสนบัสนนุสภาพคลอ่งของบริษัทเหลา่นัน้ ตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารจะยงัคงให้ความสําคญัในการขยายและพฒันาปรับปรุงฐานลกูค้ารายย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับการเติบโตของ

สินทรัพย์ของธนาคาร กลยทุธ์หนึ่งในการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร ได้แก่ การผลกัดนัการขยายเงินฝากออมทรัพย์

และเงินฝากกระแสรายวนั (CASA) รวมทัง้เงินฝากประจํารายย่อย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนการเงินตํ่าและมั่นคง 

ในขณะท่ีใช้เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้ ระยะสัน้ และหุ้นกู้ อนุพันธ์จากลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีความ

ออ่นไหวในด้านราคามากกว่าลกูค้ารายย่อย เป็นช่องทางในการบริหารความสมดลุของการระดมเงินและสภาพคลอ่งของ

ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานท่ีรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ อนัจะนําไปสูก่ารรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี ้ธนาคารมี

การจดัทําระบบเตือนความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งลว่งหน้าซึง่จะมีการติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ

คลอ่งในภาวะฉกุเฉิน ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารสามารถดําเนินมาตรการตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ในภาวะท่ีขาดสภาพคลอ่งตลอดจนภาวะตลาดท่ีไมเ่อือ้อํานวยได้อยา่งมีประสทิธิผล 

 

การอนุมัติสินเชื่อ 

ธนาคารมีกระบวนการอนุมตัิสินเช่ือประเภทท่ีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมตัิโดย “คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ” และ 

“อํานาจอนมุตัิเฉพาะในการอนมุตัิร่วมกนั ของบริหารความเสีย่งและหนว่ยงานธุรกิจ” (Joint Delegation Authority: JDA)  

การอนมุตัิโดย JDA มีการกําหนดหลกัเกณฑ์โดยกําหนดระดบัวงเงินกลุม่ลกูค้า (Group Exposure) ระดบัความเสี่ยงของ

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

การกําหนดระดบัอนุมตัิ เพ่ือเป็นการลดจํานวนลกูค้าท่ีนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ ทําให้สามารถอนุมตัิ

สนิเช่ือได้เร็วขึน้  
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ในกรณีท่ีลกูค้ารายนัน้ๆไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถอนมุตัิโดย JDA ได้ ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ เป็นผู้

พิจารณาอนมุตัิ  

 

นโยบายหลักประกนั  

ธนาคารมีนโยบายการให้สินเช่ือโดยให้ความสําคญัต่อความสามารถในการชําระหนี ้โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานตามปกติของลกูค้าและแหลง่อ่ืนๆท่ีจะนํามาชําระหนีไ้ด้  อยา่งไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความสาํคญัตอ่หลกัประกนั

ท่ีจะมาคํา้ประกนัการกู้ยืมด้วย เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัของการชําระหนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีท่ี

ลกูหนีผิ้ดนดัชําระหนี ้สนิทรัพย์ท่ีธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็นหลกัประกนัประกอบด้วย เงินฝาก พนัธบตัรรัฐบาล ตราสาร

หนี ้ตราสารทุน ท่ีดิน สิ่งปลกูสร้าง เคร่ืองจักร เป็นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลกัประกันและสดัส่วนของวงเงินต่อมูลค่า

หลกัประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของการให้สินเช่ือ อนัดบัเครดิตของผู้กู้และสภาพคลอ่งของหลกัประกนั โดย

ธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกันให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกันท่ีธนาคารรับไว้จะต้องมีการ

ประเมินราคาและความถ่ีในการประเมินท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีธนาคารกําหนด 

 

หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี ้ 

ธนาคารได้กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหนีท่ี้มีปัญหาและท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา    

(Watch-list) อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การปฏิบตัิงานในเร่ืองการ

ติดตามหนีม้ีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิในการติดตามหนีต้ัง้แตป่ระเภทลกูหนี ้

ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหา  ลกูหนีท่ี้กลา่วถึงเป็นพิเศษ จนถึงลกูหนีท่ี้ตํ่ากว่ามาตรฐานลงมา และมีการทบทวนแนวทางการ

ปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือไปจากการจดัชัน้ลกูหนีต้ามท่ีธนาคารแห่งประเทศ

ไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยงัมีการจัดชัน้หนีต้ามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative Criteria) ซึ่งเป็นการจดัชัน้ล่วงหน้าสําหรับ

ลกูหนีท่ี้มีสญัญาณบง่บอกวา่อาจมีปัญหาก่อนท่ีจะมีการผิดนดัชําระหนี ้ทัง้นี ้เพ่ือให้การบริหารจดัการคณุภาพกลุม่ลกูหนี ้

ท่ีคาดวา่จะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารจึงได้จดัทําแนวทาง การติดตามและรายงาน

ผลลกูหนีก้ลุ่มดังกล่าวขึน้เรียกว่า Early Warning Process เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือในการตรวจสอบ

สถานะของลกูหนีอ้ยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการกําหนด Early Warning Indicators ซึง่หากพบวา่มีแนวโน้มท่ีจะเป็นปัญหาใน

อนาคต จะได้มีการกําหนดแผนการปฏิบตัิต่อลกูหนีด้งักล่าวให้เหมาะสมและทนัท่วงทีเพ่ือลดความเสี่ยงให้แก่ธนาคาร 

ทัง้นี ้ลกูหนีท่ี้คาดวา่จะมีปัญหาดงักลา่ว จะถกูจดัให้เป็นลกูหนีก้ลุม่ Watch List โดยแบง่เป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของ

ปัญหาและความเสี่ยง คือ Watch List – Low, Watch List – Medium และ Watch List – High ในส่วนของกลุ่ม Watch 

List – Low ยังถือว่าเป็นลูกหนีจ้ัดชัน้ปกติของธนาคาร ขณะท่ีกลุ่ม Watch List – Medium และ Watch List – High       

ถือเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ โดยลกูหนีก้ลุม่ Watch List ทัง้ 3 ระดบัดงักลา่ว รวมถึงลกูหนี ้NPL ท่ีมียอดหนีเ้กิน

กว่า 10 ล้านบาทขึน้ไป จะมีการรายงานสถานะและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการคณุภาพสนิทรัพย์ 

(Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจําทกุเดือน  

คณะกรรมการคณุภาพสนิทรัพย์ จดัตัง้ขึน้เพ่ือติดตาม ดแูล ให้คําแนะนําและพิจารณาอนมุตัิการจดัการหนีข้องลกูหนีก้ลุม่

ดงักลา่ว รวมถึงลกูหนีก้ลุม่อ่ืนท่ีธนาคารต้องดแูลใกล้ชิด เพ่ือให้ธนาคารสามารถจดัการหนีท่ี้มีปัญหาและหนีท่ี้มีแนวโน้ม

จะมีปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ทัง้ในการปรับระดบัการจดัชัน้ลกูหนี ้การตัง้สาํรอง และการดําเนินการเพ่ือเรียก
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คืนหนี ้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทําให้ธนาคารมีโอกาสได้รับเงินคืนจากสินเช่ือท่ีมีปัญหา

กลบัมาสงูขึน้ 

 

นอกจากนี ้ในส่วนของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-

Performing Asset: NPA)  ธนาคารได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารและหลกัเกณฑ์การคํานวณมลูค่าเพ่ือการจําหนา่ยจาก

การคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้

ความสาํคญักบัความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสยีหายตอ่ธนาคาร 

 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

ธนาคารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนีท่ี้ให้ความร่วมมือ มีศกัยภาพ และมีแนวโน้มสามารถ

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัใหม่ได้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ธนาคารและลกูหนีไ้ด้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนีร่้วมกนั 

กลา่วคือ ธนาคารมีโอกาสได้รับชําระหนีค้ืนสงูสดุ หรือมีสว่นสญูเสียตํ่าสดุ ในขณะท่ีลกูหนีย้งัคงสามารถดําเนินธุรกิจได้

ตอ่ไป แตอ่าจจะต้องรับความสญูเสียบางสว่นของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีต้ามหลกัเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทย และระมดัระวงัมิให้เป็นการหลีกเลี่ยงการจดัชัน้หนี ้การกนัเงินสาํรองเพ่ิม และการหลกีเลีย่ง

หลกัเกณฑ์การระงบัรับรู้ดอกเบีย้ค้างรับเป็นรายได้ 

 

ธนาคารพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและวิธีการท่ีกําหนดไว้

สําหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนีซ้ึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี ้การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสญัญา การ

ติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร 

นอกเหนือจากหนว่ยงานภายในของธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้าง

หนีแ้ล้ว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ ชํานาญการเฉพาะซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ี

ปรึกษาทางการเงินให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือทําการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ทนธนาคารได้ โดยเง่ือนไขปรับปรุง

โครงสร้างหนีจ้ะต้องนําเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ หรือคณะกรรมการ

คณุภาพสนิทรัพย์ หรือผู้มีอํานาจอนมุตัิตามคําสัง่ของธนาคาร 

 

นโยบายการจดัชัน้สินทรัพย์และการตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

ธนาคารได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีกําหนดให้จัดชัน้สินทรัพย์และการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูตามอตัราท่ีกําหนดสําหรับสินทรัพย์จัดชัน้แต่ละประเภท ทัง้นี ้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 

5/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัชัน้หนีแ้ละการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 หรือตามท่ีจะมี

การแก้ไขโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบตัิภายในของธนาคารจะมีหลกัเกณฑ์ท่ี

เข้มงวดกวา่ โดยมีทัง้การจดัชัน้ตามเกณฑ์คณุภาพและการจดัชัน้ตามจํานวนวนัค้างชําระตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กําหนด โดยใช้ผลท่ีด้อยกวา่ระหวา่งสองเกณฑ์ดงักลา่วเป็นผลสรุปการจดัชัน้ เพ่ือสะท้อนความเสีย่งท่ีแท้จริงของลกูหนี ้

นอกจากการกนัเงินสํารองรายลกูหนี/้รายบญัชี (Specific Provision) ธนาคารอาจจะกําหนดให้มีการกนัเงินสํารองทัว่ไป 

(General Provision) ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือรองรับความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้โดยไมไ่ด้คาดหมายจากวฏัจกัร

เศรษฐกิจและจากปัจจยัอ่ืนๆ 
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นโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ธนาคารได้จดัทํา “นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน” สาํหรับใช้

เป็นแนวทางในการบริหารความเสีย่งการทําธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ระบ ุวดั ติดตามและควบคมุความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการทําธุรกรรมตา่งๆได้ 

นโยบายฉบบันีกํ้าหนดให้การทําธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย กลา่วคือ กระบวนการในการทําธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็นกระบวนการเดียวกบัการทําธุรกรรม

กับบุคคลทั่วไป การทําเอกสารสญัญาท่ีมีผลบังคบัทางกฎหมายและข้อกําหนด/เง่ือนไขต่างๆ จะต้องเป็นไปตามปกติ

เสมือนหนึง่การทําธุรกรรมกบับคุคลทัว่ไปท่ีมีความเสีย่งระดบัเดียวกนั เป็นต้น 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 

 

ธนาคารได้จัดทํากรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) เพ่ือเป็น

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

สามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ทัง้ในปัจจุบนัและท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ในอนาคตจากการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัจจัยภายนอก และ/หรือระเบียบทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินธุรกิจของธนาคาร 

 

องค์ประกอบหลกัของกรอบนโยบายบริหารความเสีย่งขององค์กรดงักลา่วมีดงันี ้

 

 
 

 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง: ธนาคารถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจและ

วฒันธรรมองค์กร โดยนํา Three Lines of Defense มาใช้เป็นหลกัในการบริหารความเสีย่งของธนาคาร กลา่วคือ จะบริหาร

จดัการความเสีย่ง ณ จดุท่ีทําธุรกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสีย่ง ตลอดจนมีการกําหนดผู้ รับผิดชอบความเสีย่งด้านตา่งๆ ภายใน

ธนาคารไว้อยา่งชดัเจน 

 

ธรรมาภบิาลและองค์กร:  การมีธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นสว่นสาํคญัท่ีจะทําให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและ

มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจของธนาคารให้

เป็นไปตามระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/นโยบายและขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยง และ
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คณะกรรมการความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมทัง้หน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามกรอบ

นโยบายฯนี ้ 

 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: หมายถึงระดบัและประเภทของความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีธนาคารสามารถยอมรับได้ เพ่ือให้

บรรลตุามเป้าหมายทางกลยทุธ์และธุรกิจ การกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการวางแผน

กลยทุธ์และธุรกิจประจําปี เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตัิงาน เงินกองทุน 

และความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 การวางแผนธุรกิจ: การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนสําคญัในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภณัฑ์หรือทําธุรกรรม

ใหม ่รวมถึงการกําหนดทิศทางและระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้  

 การระบุและประเมินความเสี่ยง: ธนาคารจะใช้นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทาง/ขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การระบแุละประเมินความเสีย่งเป็นไปอยา่งมีระบบ 

 การวัดความเสี่ยง: ธนาคารจะใช้ระเบียบและวิธีการวดัความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมทัง้การทดสอบภาวะวิกฤต เพ่ือวดั

ความเสีย่งโดยรวม 

 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม: ธนาคารจะใช้เพดานและการควบคมุความเสี่ยงในการจดัการความเสี่ยงท่ี

เกิดขึน้ให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารอนมุตั ิซึง่จะต้องมีการติดตามและทบทวน

เพดาน/การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการทําธุรกิจ ภาวะตลาด และการ

เปลีย่นแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทัง้แผนการเพ่ือลดความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ 

 การติดตามและการรายงานความเสี่ยง: ธนาคารจะมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองทัง้แบบราย

ลกูค้าและแบบพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือควบคุมให้ความเสี่ยงต่างๆ นัน้อยู่ภายใต้ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ตามท่ีธนาคาร

กําหนด 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขัน้ตอนด้านความเสี่ยง: ธนาคารจะบริหารจดัการความเสี่ยงด้าน

ต่างๆ ตามหลกัการท่ีกําหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วย

กําหนดการบังคับใช้นโยบาย และขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยในการนํานโยบายความเสี่ยงต่างๆ มาใช้ในการ

ปฏิบตัิงาน 

 บุคลากร: เน่ืองจากธนาคารเป็นองค์กร ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพ่ือตอบสนองตอ่ความซบัซ้อนท่ีเพ่ิมขึน้ในการดําเนิน

ธุรกิจธนาคาร รวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดงันัน้บคุลากรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญ

จึงเป็นปัจจยัสาํคญัเพ่ือให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

 เทคโนโลยแีละข้อมูล: ธนาคารจะใช้การบริหารจดัการข้อมลูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการบริหารความเสีย่ง 

 

ธนาคารมุ่งท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้ธนาคารมีผลประกอบการทาง

การเงินท่ีมัน่คง น่าเช่ือถือและยัง่ยืน โดยมีหลกัการว่าผลตอบแทนต้องสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงท่ีธนาคารยอมรับได้ 
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ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกบัความเสีย่งหลกั 5 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสีย่ง

ด้านตลาด (Market Risk) ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) และ

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk)  

 

ในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงและการมีธรรมาภิบาลท่ีดี ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้

คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) เพ่ือกํากับดูแลด้านความเสี่ยงท่ีมีความอิสระ ดูแลรับผิดชอบครอบคลุม

ความเสี่ยงทกุประเภท เน่ืองจากการกํากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

มีความเก่ียวเน่ืองกนัเป็นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนให้การกํากบัการปฏิบตัิงานอยู่ภายใต้อํานาจ

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) และเปลี่ยนช่ือเป็น

คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตัง้แต่

เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป คณะกรรมการ BRCC ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งมาจากคณะกรรมการธนาคาร

ทัง้หมด  

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) โดย

ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRCC เพ่ือดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้าน

ปฏิบตัิการ ความเสีย่งด้านช่ือเสยีง  ความเสีย่งด้านเงินกองทนุ (การกํากบัดแูลเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็นต้น 

ทัง้นี ้RMC ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ทําหน้าท่ีทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบ

การบริหารความเสีย่ง เพ่ือให้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทัง้กําหนดโครงสร้างการกํากบัดแูลในด้านนี ้

เพ่ือให้ความเสีย่งด้านตา่งๆ มีการบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตดัสนิใจท่ี

โปร่งใส  BRCC ยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้าท่ีในการ

พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการลูกหนีท่ี้มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาเพ่ือขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง(แล้วแต่กรณี) ตลอดจนอนุมัติและให้ความเห็นชอบข้อเสนอและ

แผนงานการตัง้และทบทวนการตัง้สาํรองลกูหนีท่ี้ไมใ่ช่สนิเช่ือรายยอ่ยท่ีมีปัญหาหรือคาดวา่จะมีปัญหา  

 

ทัง้นี ้ธนาคารมีหนว่ยงานบริหารความเสีย่งทําหน้าท่ีพฒันาและดําเนินการตามนโยบาย กลยทุธ์และวิธีปฏิบตัิในการบริหาร

ความเสี่ยงภายในธนาคารท่ีเหมาะสม รวมทัง้ทําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ BRCC, RMC 

คณะกรรมการยอ่ยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ (Credit Committee: CC) ตลอดจนช่วยฝ่ายจดัการใน

การบริหารความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ในการดําเนินธุรกิจ โดยเป็นหนว่ยงานอิสระจากหนว่ยงานธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัความเสี่ยง นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้หน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลุม่พิเศษ (Special Assets Management) เพ่ือ

ดแูลจดัการสินเช่ือด้อยคณุภาพ รวมทัง้ให้คําปรึกษาสําหรับลกูหนีท่ี้หากไม่ได้รับการบริหารจดัการจะกลายเป็นสินเช่ือด้อย

คณุภาพ 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

 

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์เป็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการสญูเสยี อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาท่ีไม่เพียงพอหรือครอบคลมุ 

ซึ่งอาจคกุคามการดําเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลทําให้ขาดความได้เปรียบในการแข่งขนั หรือการขาดทรัพยากรและ

มาตรการท่ีจําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  

 

เป้าหมายท่ีสาํคญัของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ คือ การรักษาความเสีย่งท่ีดําเนินการโดยธนาคารให้อยูใ่นระดบัท่ี

กําหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้ 

ดงันัน้ธนาคารมีการกําหนดระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งอนุมตัิโดยคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมี

กระบวนการการบริหารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การติดตามผลลพัธ์

ท่ีเกิดขึน้จริงของแผนธุรกิจท่ีได้รับการอนมุตัิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอปุสรรค และการ

ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม  ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการธนาคารมี

สว่นร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการกําหนดแผนธุรกิจ หลงัจากการดําเนินการแล้ว คณะกรรมการธนาคารและฝ่าย

บริหารท่ีได้รับมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงเทียบกบัเป้าหมายและแผนงาน 

 

ความเสี่ยงด้านเครดติ  

 

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระหรือ

พนัธะท่ีมีต่อธนาคารตามท่ีระบุไว้ในสญัญาเงินกู้หรือสญัญาผกูพนัอ่ืนๆ ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจส่งผลให้คณุภาพของ

สนิเช่ือธนาคารด้อยลง ซึง่จะสง่ผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดบัเงินกองทนุ การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเสริมสร้างมลูคา่แกผู่้ ถือหุ้น โดยรายได้ท่ีได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มคา่กบัระดบัความเสีย่งท่ียอมรับ

ได้ ทัง้นี ้ภายใต้นโยบายบริหารความเสีย่งด้านเครดิต ธนาคารได้จดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง เทคนิคการ

วดัความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้าท่ีอย่าง

ชดัเจน ระหวา่งผู้ ทําหน้าท่ีด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สนิเช่ือ ผู้ประเมินสนิเช่ือ ผู้อนมุตัิสนิเช่ือ และผู้บริหารจดัการความเสีย่ง 

ขณะเดียวกนั ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตัิการเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งสาํหรับธนาคารและบริษัทในเครือ เพ่ือ

สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่งของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบีด้วย 

 

ธนาคารได้ปรับปรุงและทบทวนเคร่ืองมือในการประเมินความเสีย่งด้านเครดิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมกบัประเภท

ลกูค้า และพอร์ตสินเช่ือของธนาคารท่ีเติบโตขึน้  ประกอบด้วย Corporate Rating Model ซึ่งพฒันาและใช้สําหรับลกูค้า

บรรษัทธุรกิจหรือลกูค้าขนาดใหญ่ เคร่ืองมือจดัระดบัความเสี่ยง SMEs Rating Model สาํหรับลกูค้าขนาดกลางและขนาด

ย่อม เคร่ืองมือจัดระดับความเสี่ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model สําหรับลูกค้ากลุ่ม Life & 

Non-Life เคร่ืองมือจดัระดบัความเสี่ยงสินเช่ือกลุ่มพิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance 

(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สาํหรับลกูค้าขนาดเลก็ ธนาคารได้พฒันาเคร่ืองมือใหมท่ี่ชว่ยใน

การอนุมตัิสินเช่ือ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลกูค้าราย

ยอ่ยทัง้สนิเช่ือไมม่ีหลกัประกนัและสนิเช่ือมีหลกัประกนัตลอดจนสนิเช่ือเช่าซือ้ ซึ่งในปัจจบุนั ธนาคารมีระบบงาน (system) 
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เพ่ือใช้ในการจัดระดับความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ธนาคารยังได้ทําการกําหนดระดับคุณภาพของสินเช่ือใหม่ของลกูค้ารายย่อย (Acquisition Quality 

Trigger: AQT) เพ่ือทําการเฝ้าติดตามคณุภาพของสนิเช่ือรายยอ่ยให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

ความเสี่ยงจากสินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสี่ยงท่ีสําคญัท่ีกระทบต่อความสามารถใน

การทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดงันัน้ ธนาคารจึงให้ความสําคญักับการติดตามและจัดการ 

NPL อยา่งใกล้ชิดและระมดัระวงั และมีการตัง้สาํรองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอยา่งเพียงพอ  นอกจากนี ้ธนาคารมีการติดตาม

ดแูลและบริหารจดัการลกูค้าท่ีมีปัญหาในเชิงรุกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกนัไม่ให้สินเช่ือด้อยคณุภาพลง สําหรับการบริหาร

ความเสี่ยงด้านเครดิตระดบัพอร์ตโฟลิโอนัน้ ธนาคารตระหนกัถึงความเสีย่งจากการกระจกุตวัของสนิเช่ือ โดยมีการกําหนด

เพดานความเสีย่ง (Risk Limits) ในระดบัท่ีเหมาะสม เช่น เพดานความเสีย่งของแต่ละประเทศ เพดานความเสี่ยงในการให้

เงินกู้ ยืมต่อกลุม่ลกูค้า เพดานความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจท่ีมี RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพ่ือช่วยในการ

กําหนดเพดานความเสี่ยงและควบคมุการกระจุกตวัของสนิเช่ือ ตลอดจนเพ่ือช่วยให้มีแนวทางท่ีชดัเจนในการปลอ่ยสนิเช่ือ 

กลา่วคือ “Red - ไม่ควรขยายสินเช่ือ” “Amber – ระมดัระวงัในการปลอ่ยสินเช่ือ” และ “Green – ขยายสินเช่ือ” นอกจากนี ้

ธนาคารได้มีการจดัทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพ่ือประเมินผลกระทบท่ีธนาคารจะได้รับหากเกิดเหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกิจ

และการเงินตกตํ่า ในกรณีท่ีเป็นไปได้และกรณีรุนแรง   

 

ทุกๆ ปี ธนาคารจะกําหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอท่ียอมรับได้ภายใต้สภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีนัน้ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้การขยายธุรกิจดําเนินไปภายใต้ระดับความเสี่ยงท่ี

ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้ โดยได้มีการติดตามควบคุมเป็นประจําทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, BRCC และ

คณะกรรมการธนาคาร 

 

ความเสี่ยงด้านตลาด  

 

ความเสีย่งด้านตลาดหมายถึงความเปลี่ยนแปลงหรือความผนัผวนในมลูค่าของธุรกรรมหรือเงินลงทนุเพ่ือค้า ดงันัน้ ความ

เสี่ยงด้านตลาดเกิดขึน้เมื่อธนาคารมีการทําธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของปัจจัยด้านตลาด อนัได้แก่ อตัรา

ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทนุและตลาดสินค้าโภคภณัฑ์ ซึ่งอาจสง่ผล

กระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทนุของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเพ่ือให้

มั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานท่ี

ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง อีกทัง้ธนาคารยงัมีการประเมินและ

กําหนดเงินทนุสาํรองเพ่ือรองรับความเสีย่งด้านตลาด ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  
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ความเสี่ยงด้านตลาดประกอบด้วย 

 

1. ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงอตัราดอกเบีย้ของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือการค้าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(RMC) ตามกรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคายตุิธรรมของธุรกรรมในบญัชีเพ่ือ

การค้าทกุวนัเพ่ือติดตามกําไรและขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเสี่ยงทําหน้าท่ีจัดทํา

รายงานสถานะความเสี่ยงรายวนั มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) 

Limit และ Stop Loss Limit เพ่ือควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ

เงินทนุของธนาคาร 

 

2. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเสี่ยงตามท่ีนโยบายของ

ธนาคารกําหนดนัน้ ธนาคารพยายามจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเป็นสกุลเดียวกบัสกลุเงินในการให้สินเช่ือ หรือใช้ตราสารอนพุนัธ์

ในการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้กําหนดเพดานความเสี่ยงท่ีเหมาะสม แยกตาม

ประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) 

Limit, และ Stop Loss Limit และได้ทําการประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจําทุกวนั 

ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3. ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ 

ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพ่ือค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ

ธนาคาร รวมถึงหุ้นสามญัท่ีได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา และในบางกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีพิจารณา

แล้วว่าเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพและมีการบริหารจดัการท่ีดี  สําหรับตราสารอนพุนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าโภคภณัฑ์ 

(Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสี่ยงด้านตลาดทัง้หมด จึงไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดในบญัชี

เพ่ือค้าของตราสารทนุหรือสนิค้าโภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด 

 

4. ความเสี่ยงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื่น 

ธนาคารมีการการทําธุรกรรมเงินกู้ยืมท่ีมีอนพุนัธ์แฝง เพ่ือเป็นทางเลอืกในการลงทนุให้กบัลกูค้า โดยหากเป็นตวัแปรอ้างอิง

อ่ืนๆท่ีไม่ใช่อตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น  ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสีย่งด้านตลาดทัง้หมด จึงไมม่ีความเสีย่ง

ด้านตลาดในบญัชีเพ่ือค้าสาํหรับตวัแปรอ้างอิงอ่ืนๆ 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสีย่งท่ีธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผกูพนัภายใต้ระยะเวลาท่ีกําหนด

ได้ เป็นผลสบืเน่ืองจากการท่ีไมส่ามารถแปลงสนิทรัพย์ในรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรือจดัหาเงินทนุได้ไมท่นัเวลา ซึง่อาจ

สง่ผลกระทบถึงการดําเนินงานประจําวนั และมีคา่ความสญูเสยีท่ีไมส่ามารถยอมรับได้  

 

วตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของธนาคาร คือเพ่ือให้แนใ่จว่าธนาคารจะสามารถตอบสนองภาระ

ผกูพนัเงินสดในเวลาท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพได้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ด้วยเหตนีุ ้การบริหารความเสีย่งด้านสภาพ

คลอ่งคือการรักษาระดบัสินทรัพย์สภาพคลอ่งท่ีมีคณุภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทนุท่ีเหมาะสม รวมถึงมีเงินทุน

ตา่งๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เน่ืองจากทิศทางของธนาคารท่ีต้องการมีเครือขา่ยท่ีกว้างขึน้และการมุ่งเน้นตลาด

ขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากท่ีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวนั 

และเงินฝากระยะยาว เพ่ือให้มีฐานเงินทนุขนาดใหญ่ท่ีมีเสถียรภาพ ธนาคารยงัคงสํารองสภาพคล่องบางสว่นตลอดทัง้ปี 

เพ่ือให้การดําเนินงานของธนาคารมีความมัน่คง สอดคล้องกนัทัง้ในเชิงกลยทุธ์ โครงสร้าง และวิธีปฏิบตัิของธนาคาร 

 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท่ีสําคัญของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของ

ธนาคาร การปรับตวัของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมฐานเงินฝากท่ีมีต้นทนุตํ่าในสภาวะท่ีอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัตํ่า และ

เพ่ือรองรับหลกัเกณฑ์การดํารงสินทรัพย์สภาพคลอ่งเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity 

Coverage Ratio: LCR) ซึ่งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากสะสมทรัพย์ท่ีลูกค้าใช้เป็นบัญชีหลัก 

(Transactional Account) และหลักเกณฑ์การดํารงแหล่งท่ีมาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable 

Funding Ratio: NSFR) ซึ่งเน้นการรับฝากเงิน การกู้ ยืมเงิน และส่วนของผู้ ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับการลงทุน การปล่อย

สินเช่ือ และการก่อภาระผกูพนั ในระยะ 1 ปีข้างหน้า นอกจากนี ้การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

และธนาคารกลางของประเทศสําคญัทัว่โลก อาจทําให้เกิดความผนัผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทนุระหวา่งประเทศเพ่ิมขึน้ 

สง่ผลให้ตลาดการเงินมีความผนัผวนและอาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งและต้นทนุในการจดัหาเงินทนุ 

 

การบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์และหนีส้ิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ่งจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้ เพ่ือ

หารือเก่ียวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยคณะกรรมการ ALCO เป็น

ผู้ รับผิดชอบในการจดัการโดยรวมและการกํากบัดแูลสภาพคลอ่ง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ ALCO ยัง

รับผิดชอบในการอนมุตัิเพดานความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งท่ียอมรับได้ มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ด้านสินทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบและทํางานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงิน ในการเฝ้า

ระวงัเก่ียวกบัสภาวะตลาด ในขณะท่ีสายงานธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

ท่ีแข็งแกร่งกบัผู้ฝากเงินและแหลง่เงินทนุอ่ืนๆ หนว่ยงานบริหารเงินทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเงินทนุโดยรวม ตามความจําเป็น

หรือเมื่อมีภาวะฉกุเฉิน ธนาคารมีการบริหารจดัการสภาพคลอ่งอย่างรัดกุม เพ่ือตอบสนองความต้องการในการดําเนินงาน

ประจําวนั โดยมีการวดัและประมาณการกระแสเงินสดอยา่งสมํ่าเสมอจากการครบกําหนดเวลาของสนิทรัพย์ หนีส้ิน ภาระ
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ผกูพนันอกงบดลุ และตราสารอนุพนัธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สําหรับการบริหาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสําหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลกัษณะการบริหารแบบรวมศูนย์ 

(Centralise) ดงันัน้ ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมตัิวงเงินเพ่ือสนบัสนุนสภาพคลอ่งแก่บริษัทเหลา่นัน้ตามวงเงินท่ีได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งท่ีบริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งท่ี

ยอมรับได้ (Management Action Triggers: MATs) เพ่ือแจ้งเตือนผู้ บริการถึงสภาวะและแรงกดดันด้านสภาพคล่องท่ี

เกิดขึน้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทัง้สมมติฐานและเพดานความเสี่ยงจะมีการ

ทบทวนเป็นประจําทกุปี หรือเมื่อมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ในการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และ

การเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็นประจําทกุวนั 

เพ่ือให้มีการปฏิบตัิตามเกณฑ์ความเสีย่งด้านสภาพลอ่งทัง้ภายใน และกฎระเบียบตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล 

 

ธนาคารมีการจดัทําแผนฉกุเฉินด้านสภาพคลอ่งเพ่ือแจ้งเตือนเพ่ือให้มีการจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพในช่วงวิกฤตสภาพ

คลอ่งและอยู่ภายใต้สภาวะตลาดท่ีไม่พึงประสงค์ แผนดงักล่าวประกอบด้วยสององค์ประกอบสําคญั คือ ระบบเตือนภยั

ล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้ บริหารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management 

Team: FCMT) โดย EWS ได้รับการออกแบบมาเพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารของธนาคาร เมื่อใดก็ตามท่ีสภาพคล่องอาจจะมี

ความเสี่ยง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคลอ่งและการประเมินความต้องการเงินทนุและ

กลยุทธ์ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้วยชุดตัวชีว้ัด (ตรวจสอบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้

ลว่งหน้า)ท่ีนา่เช่ือถือสามารถสง่สญัญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมัน่คงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤต

สภาพคล่องโดยรวมของธนาคารจะดําเนินการทุกคร่ึงปีในการระบุและวดัผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่ายจัดการ

สามารถดําเนินการลว่งหน้าได้ มีการจดัทําโมเดลสถานการณ์จําลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank 

Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤต (Combined Crisis: CC) 

สมมติฐานท่ีใช้ ได้แก่ อตัราการไหลออกของเงินฝาก อตัราเบิกใช้เงินกู้  และสว่นลดมลูคา่ของสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง ซึง่จดัทํา

เป็นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบท่ีผ่านมา

ได้ชีใ้ห้เห็นว่าธนาคาร มีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการสภาพคลอ่งภายใต้เง่ือนไขการทดสอบในภาวะ

วิกฤตตา่งๆ 

 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึงความเสีย่ง

ท่ีเกิดจากการท่ีสนิทรัพย์ หนีส้นิ และรายการนอกงบดลุท่ีอยูใ่นบญัชีเพ่ือการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับดอกเบีย้หรือ

การครบกําหนดสญัญาไมต่รงกนั หรือเมื่ออตัราดอกเบีย้อ้างอิงของสินทรัพย์และหนีส้นิมีการเปลีย่นแปลงโดยไมส่อดคล้อง

กนั ซึง่มีผลกระทบตอ่รายได้ดอกเบีย้สทุธิและ/หรือมลูคา่ของผู้ ถือหุ้น 
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ปัจจยัหลกัสําหรับความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อตัราเงินเฟ้อ และการดําเนินนโยบาย

การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคญัทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางและระดบัของ

อัตราดอกเบีย้โดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อมมายังอัตราดอกเบีย้ 

นอกจากนัน้ การแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมหรือรักษาสว่นแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเช่ือ มีผลให้ส่วน

ตา่งดอกเบีย้แคบลงด้วย 

 

ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ผ่านนโยบายท่ีมีการกําหนดขึน้โดยคณะกรรมการ ALCO ทัง้นี ้

IRRBB ท่ีดําเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการ ALCO โดยรายงานต่อคณะกรรมการ BRCC และด้วยการสนบัสนุนจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้าน

สนิทรัพย์และหนีส้ิน (ALM) ภายใต้งานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารเงินกองทุนและงบดุลภายใต้งานการเงิน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดลุ การบริหารธุรกิจ และกลยทุธ์การป้องกนัความ

เสี่ยง เพ่ือท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยมีบริหารเงินรับผิดชอบในการบริหาร

จดัการ IRRBB รายวนั และปิดฐานะในบญัชีเพ่ือการธนาคาร (gapping) รวมทัง้ดําเนินการตามของกลยุทธ์การป้องกัน

ความเสีย่ง 

 

IRRBB วดัจากมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (Economic Value of Equity: EVE) ซึง่เป็นมาตรการวดัผลกระทบระยะยาว

ของการเคลื่อนไหวอย่างฉบัพลนัของอตัราดอกเบีย้ท่ีครอบคลมุสินทรัพย์และหนีส้ินทัง้หมดของธนาคาร โดยกําหนดและ

ประเมินความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เป็นค่าใช้จ่ายต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของผู้ ถือหุ้น (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของรายได้และ

เงินทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต) เน่ืองจากมลูค่าพอร์ตสินทรัพย์และหนีส้ินจะเพ่ิมขึน้และลดลงตามการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราดอกเบีย้ มาตรการนีจ้ะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินของความเสี่ยงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถานะ

ของบญัชีเพ่ือการธนาคารในปัจจุบนั ทัง้นี ้EVE จะคํานวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เคลือ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ของสนิทรัพย์และหนีส้นิในช่วงเวลาตา่งๆ กนั  

 

การกําหนดเพดานความเสีย่ง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคมุความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จากผลกระทบต่อ

รายได้ดอกเบีย้สทุธิ (NII) ผลกระทบ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ ALCO, RMC, BRCC 

และคณะกรรมการธนาคาร เป็นประจําทกุเดือน 

 

ธนาคารบริหารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ โดยการปรับโครงสร้างสนิทรัพย์และหนีส้ิน เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวโน้มอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีคาดการณ์ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง NII กับ EVE สําหรับผลของการทดสอบในภาวะวิกฤต จะใช้ในการ

กําหนดกลยุทธ์งบดุลท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีระดบัความ

เสีย่งท่ียอมรับได้ 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัตกิาร  

 

ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ หมายถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายทัง้ทางตรงและทางอ้อมอนัเน่ืองมาจากกระบวนการ

ควบคมุท่ีไมเ่พียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บคุลากร ระบบงาน หรือเหตกุารณ์ภายนอก  ซึง่ยงั

ประกอบด้วยปัจจยัความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปัจจยัเหลา่นี ้

สามารถสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่ผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทนุของธนาคารได้  

 

เพ่ือให้การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จดัให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้

ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และ

สอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ BRCC ตามอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ืออนมุตันิโยบายและแนวทางปฏิบตัิงาน

ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการท่ีเป็นไปตามหลกัปฏิบัติสากล  นอกจากนี ้ธนาคารยังได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk Committee: ORC) เพ่ือหารือ พิจารณากลัน่กรอง ประเมิน และให้

คําแนะนําในประเด็นตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และยงัครอบคลมุถึงเหตกุารณ์ทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมี

ปัจจยัสาํคญัท่ีทําให้เกิดความเสีย่ง ได้แก่ ด้านบคุลากร กระบวนการ ระบบ และเหตกุารณ์ภายนอก  

 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริหารจดัการความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบสนับสนุนการ

ปฏิบตัิงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหนว่ยงานตลอดจนพนกังานผู้ปฏิบตัิการในหนว่ยงานนัน้ๆ รวมถึงการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการกํากบัดแูลทัง้ภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบงัคบัของหนว่ยงานควบคมุท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบาย

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าหน่วยงานต่างๆได้มีการปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และการ

บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตัง้ผู้ประสานงานด้านกํากบัการปฏิบตัิงานและบริหารความเสี่ยง

ด้านปฏิบตัิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) เพ่ือ

ติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสีย่งด้านปฏิบตัิการในหนว่ยงานนัน้ๆ  

 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการจะทําหน้าท่ีพฒันาเคร่ืองมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถ ระบ ุประเมิน 

ควบคมุ รายงานและติดตามความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบันโยบายความเสีย่งด้านปฏิบตัิการของธนาคารและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

ทัง้นี ้หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน

ปฏิบตัิการโดยใช้เคร่ืองมือหรือกระบวนการตอ่ไปนี ้

 

1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment) 

ทกุหนว่ยงานจะต้องประเมินความเสีย่งและควบคมุความเสีย่งด้วยตนเองและรายงานผลตอ่งานบริหารความเสี่ยง รายงาน

เหลา่นีจ้ะใช้เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้โดยรวมและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแผนดําเนินการแก้ไขและ
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ติดตาม นอกจากนีธ้นาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการทํางานของ

หน่วยงานเหลา่นัน้มีความเหมาะสมหรือไม ่อนัจะเป็นการช่วยลดอปุสรรคในการปฏิบตัิงานรวมทัง้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้

ทนัเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้าท่ีสําหรับผู้ปฏิบตัิงานทัว่ทัง้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการ

กําหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบและอํานาจในการอนมุตัิท่ีชดัเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจ รวมทัง้มีการ

ดแูลเร่ืองความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่งทําให้มีความมัน่ใจได้วา่ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ืองและสอดคล้อง

ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

2. การรายงานข้อมูลความเสยีหายด้านปฏิบัตกิาร ( Loss Event Data Reports) 

ธนาคารกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีรายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางท่ีธนาคารกําหนด รายงานข้อมูลความ

เสยีหายนีจ้ะช่วยให้หน่วยงานตา่งๆ พฒันากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการของตน และป้องกนัมิ

ให้เกิดเหตกุารณ์ความเสยีหายเช่นเดียวกนันีข้ึน้อีกในอนาคต ข้อมลูการรายงานเหตกุารณ์ความเสียหายดงักลา่วจะมีการ

รวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือพฒันาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทนุของธนาคาร 

 

3. ดัชนีชีว้ดัความเสี่ยงหลกั (Key Risk Indicators: KRI) 

ธนาคารได้นํา KRI มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเสีย่งด้านปฏิบตัิการให้เหมาะสมกบัองค์กร ทัง้นี ้สญัญาณ

เตือนลว่งหน้าท่ีหนว่ยงานได้รับซึ่งเป็นผลจากการจดัทํา KRI จะทําให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถบริหารจดัการและ

ติดตามผลการบริหารจดัการความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัและหลกีเลีย่งความสญูเสยีหรือความ

เสยีหายของหนว่ยงานท่ีอาจเกิดขึน้จากความเสีย่งด้านปฏิบตัิการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

4. การบริหารจัดการประเดน็ข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 

ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคมุถือเป็นชอ่งวา่งในการควบคมุการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึง่การออกแบบวิธีการควบคมุท่ี

ไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตท่ีุอาจทําให้ความเสี่ยงท่ีคงอยู่เกินความเสีย่งท่ีกําหนดของธนาคาร 

สําหรับบริหารจัดการข้อบกพร่องเหล่านี ้ธนาคารได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการ

ควบคุมขึน้เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจุดประสงค์ของแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือให้

ธนาคารมัน่ใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้ถูกระบุและจําแนกออกมา รวมถึงมีการกํากับดูแลให้ประเด็นปัญหามีการ

แก้ไขหรือมีการรายงานอยา่งเหมาะสมตอ่ผู้บริหารของธนาคารเพ่ือทราบตอ่ไป 

 

5. กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 

ธนาคารให้ความสําคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงได้กําหนดกระบวนการ

พิจารณาอนมุตัิผลติภณัฑ์ใหมท่ี่เข้มงวดโดยให้ระบแุละประเมนิความเสีย่งท่ีครอบคลมุความเสีย่งด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ เป็นต้น รวมถึงกําหนดให้มีการพิจารณาผลิตภณัฑ์

ใหม่อย่างครอบคลมุทกุด้านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภณัฑ์

ออกสูต่ลาด รวมถึงจดัให้มีการทบทวนผลติภณัฑ์ท่ีได้รับอนมุตัิเป็นประจําทกุปี 
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6. กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Complaint Management Process)  

 

ธนาคารตระหนกัถึงความเสีย่งด้านช่ือเสียง (Reputation Risk) และความพงึพอใจของลกูค้า จึงกําหนดให้มีหนว่ยงานและ

วิธีปฏิบัติในการรับเร่ืองร้องเรียนจากลกูค้า โดยจดัตัง้หน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนของลกูค้า 

ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยทํางานร่วมกับ

ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์  (CIMB THAI Care Center) และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการรับเร่ืองร้องเรียนของ

ลกูค้าได้ โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้าเป็นผู้ บริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนของลูกค้าผ่านนโยบายและ

กระบวนการท่ีจัดตัง้ขึน้ตามหลกัเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าเร่ือง

ร้องเรียนต่างๆ ได้รับการดําเนินการแก้ไขจากหน่วยงานผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทัน

เหตกุารณ์ 

 

นอกจากนี ้หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกูค้ายงันําเสนอข้อมูลความรู้เก่ียวกับลกูค้าจากผลสํารวจตลอดจนความ

คิดเห็นและคําแนะนําของลกูค้าท่ีรวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ลกูค้าให้ดียิ่งขึน้

อยา่งต่อเน่ืองในทกุๆ ด้าน อนัจะนําไปสูก่ารสร้างความผกูพนัของลกูค้ากบัธนาคาร โดยการจดัเตรียมข้อมลูความรู้เก่ียวกบั

ลูกค้า และโครงการต่างๆ ท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ

ประสบการณ์ของลกูค้า (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

7.  แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) 

ธนาคารกําหนดให้มีการพฒันาและบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยท่ีทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึง

บริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์ 

ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้แน่ใจ

ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆกระทัง่ส่งผลชะงกังนัต่อธุรกิจท่ีสําคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกู้ ธุรกิจท่ีสําคญันัน้

กลบัคืนมาและให้บริการอยา่งตอ่เน่ืองได้ทัง้หมดหรือบางสว่นภายในเวลาท่ีได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาช่ือเสยีงและ

ความมัน่ใจของลกูค้าของธนาคารและบริษัทในเครือ 

 

8. การตรวจสอบภายในและการกาํกับการปฏิบัติงาน 

ธนาคารมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในและหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงานเป็นหนว่ยงานอิสระท่ีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ Board Risk and Compliance Committee ในการทําหน้าท่ีตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของ

หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตามหลกัการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีดี 

สว่นหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงานซึง่รายงานตรงตอ่ Board Risk and Compliance Committee ทําหน้าท่ีติดตามควบคมุ

การดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร 
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ  

ในปี 2562 ธนาคารยงัคงมีการถือหุ้นในบริษัทในต่างประเทศท่ีมีจํานวนเงินท่ีไม่มีนยัสําคญั และธนาคารไม่มีนโยบายท่ีจะ

ลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศเพ่ิมขึน้แตอ่ยา่งใด 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1  ทรัพย์สินถาวรหลกัที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

(1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุม่กิจการมีท่ีดินจํานวน 2,002 ล้านบาท อาคารจํานวน 2,928 ล้านบาท  อุปกรณ์จํานวน 

2,592 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างทําจํานวน 6 ล้านบาท และผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน  -3 ล้านบาทหกัค่า

เสือ่มราคาสะสมจํานวน 4,096 ล้านบาท กลุม่ธนาคารมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิตามบญัชีจํานวน 3,429 ล้านบาท  

ท่ีดิน อาคารและห้องชุดดังกล่าวใช้เป็นท่ีทําการของสํานักงานใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา และสาขาย่อยของธนาคาร 

ตลอดจนท่ีทําการของบริษัทยอ่ย 

 

(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุม่กิจการได้ทําสญัญาเชา่ท่ีดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสญัญาเช่ามีอายตุัง้แต ่6 

เดือนขึน้ไป ทัง้นีก้ลุม่ธนาคารจะต้องจ่ายคา่เช่าในอนาคตตามท่ีระบใุนสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

  

จ่ายภายใน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ไม่เกิน 3 ปี 275 261 166 197 
3 - 5 ปี 3 25 2 4 
5 - 10 ปี 2 3 2 3 
   รวม 280 289 170 204 

 

 

(3) ภาระผูกพันอื่น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุม่กิจการมีภาระผกูพนั เน่ืองจากกลุม่ธนาคารได้เข้าทําสญัญาติดตัง้

และพฒันาระบบคอมพิวเตอร์กบับริษัทหลายแห่ง คงเหลือมลูค่าท่ีทางกลุม่ธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักลา่ว

โดยสามารถสรุปตามสกลุเงินได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สกุลเงนิ ล้านบาท ล้านบาท 
   
บาท 112 146 
ริงกิตมาเลเซยี 9 128 
ดอลลาร์สหรัฐ 3 153 
   รวม 124 427 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและนโยบายการบริหารงาน 

 

 บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทท่ีธนาคารมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษัท  

เพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากการดําเนินการตา่งๆ ของบริษัทนัน้  โดยธนาคารลงทนุในบริษัทดงักลา่วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

50 ของทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทนัน้ 

 

บริษัทร่วม  หมายถึง บริษัทท่ีธนาคารมีอํานาจในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน

และการดําเนินงาน  โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้วของ

บริษัทนัน้ 

 

 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินและ/หรือธุรกิจสนับสนุนตามท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการ  โดยได้รับอนุญาตจัดตัง้กลุ่มธุรกิจทาง

การเงินจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

ธนาคารยึดหลกันโยบายเก่ียวกบัการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุม่ 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลา่วคือ ธนาคารจะไม่ลงทนุในบริษัทใดเกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ ยกเว้นได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งธนาคารมีอํานาจในการควบคุมกิจการและได้รับอนุญาต

จัดตัง้กลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจสนบัสนุน โดยจะเป็นบริษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการให้บริการกับธนาคารและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นหลกั 

 

ทัง้นี ้ธนาคารได้รับอนญุาตจัดตัง้กลุม่ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 

2552  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้วยบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

 

1.1 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน  ได้แก่  

(1)    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

(2) บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 

(3)    บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั   

1.2 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนบัสนนุ ได้แก่ 

(1)  บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั   

 

2. การลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินเกินร้อย

ละ 10 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ได้เฉพาะในบริษัทดงัตอ่ไปนี ้



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 1 หน้า 42 

2.1 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารไม่มีอํานาจควบคุมกิจการ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีได้รับ

อนญุาตให้ถือหุ้นอยูก่่อนแล้ว  

2.2 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสนบัสนนุเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบนัการเงิน

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

ฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส  เป็นต้น    

2.3 บริษัทท่ีได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้การชําระหนี ้การบงัคบัชําระหนี ้หรือการประกนัการให้

สนิเช่ือ ท่ีได้รับอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.4 บริษัทซึง่เดิมได้รับอนญุาตจาก ธปท.ไว้แล้วและอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

2.5 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุท่ีธนาคารไมม่ีอํานาจควบคมุกิจการ หรือบริษัท

ท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็นการลงทนุผา่นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินท่ีมีหนว่ยงานกํากบัดแูลเป็น

การเฉพาะ (regulated entity) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูล

ดงักลา่วอนญุาตให้สามารถลงทนุได้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่สนิทรัพย์

ของธนาคาร  ด้วยเหตคุา่เรียกร้องมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิของธนาคาร 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 
 

6.1    ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขท่ี บมจ. 480) 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : อาคารหลงัสวน เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

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

โทรสาร : 0-2633-9026 

ศนูย์บริการลกูค้า Care 

Center 

: โทรศพัท์ 0-2626-7777 

อีเมล์ cimbthai.carecenter@cimbthai.com 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ : โทรศพัท์ 0-2626-7820 

อีเมล์ ir@cimbthai.com 

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

อีเมล์ cs@cimbthai.com 

เวบ็ไซต์ : http://www.cimbthai.com 
  

 บุคคล/แหล่งอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

SET Contact Center : 0-2009-9999 

เวบ็ไซต์ : http://www.set.or.th/tsd 

อีเมล์ : SETContactCenter@set.or.th 

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

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

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0-2344-1000, 0-2286-9999 

โทรสาร : 0-2286-5050 

โดย : -     นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5339 

-     นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตั ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7352 

- นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 

 

http://www.cimbthai.com/
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นิติบุคคลที่ธนาคารถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจาํหน่าย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 บริษัท / สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมดที่

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 

ที่ถอื 
ร้อยละ 

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 

43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ชัน้ 25, 32 ถ. สาทรใต้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์ 0-2684-6500 

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

2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากดั 

128/229-234 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 21  ถ. 

พญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท์ 0-2626-7070 

ติดตามทวงหนี ้

และเรียกเก็บ

หนี ้

หุ้นสามญั 385,000 384,993  99.99 

3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากดั 

43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ชัน้ 34 ถ. สาทรใต้ แขวง

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์ 0-2675-6300  

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

4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จํากดั (ล้มละลาย) 

1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ โทรศพัท์ 0-2398-0027   

ผลติภณัฑ์

พลาสติก 

หุ้นสามญั 83,332 31,410 37.69 

5. บริษัท เอ็มโฮมเอสพีว3ี จํากดั (ชําระบญัชี) 

1006/420 อาคารชดุมาสเตอร์ววิเอ็กเซ็กควิทีฟเพลส 

ชัน้ 1 ถ. เจริญนคร แขวงบางลาํพ ูเขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ  

บริษัทเฉพาะกิจ หุ้นสามญั 10,000  1,282  12.82 

6. บริษัท ตวนันาโฮเต็ล จํากดั 

80 ถ. สรุวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

โทรศพัท์ 0-2236-0361  

โรงแรม หุ้นสามญั 33,909 3,390 10.00 

7. บริษัท ซนัวาอินเตอร์ฟู้ ด จํากดั 

2219-2223 ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

ผลติอาหารกึง่

สาํเร็จรูป 

หุ้นสามญั 10,000,000 1,000,000 10.00 

8. บริษัท สามชยั จํากดั (มหาชน) 

522 รัชดาคอมเพลก็ซ์ ถ  . รัชดาภิเษก แขวงสามเสน

นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

จําหนา่ย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

หุ้นสามญั 40,000,000 4,000,000 10.00 

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

1600 ถ. เพชรบรีุตดัใหม ่มกักะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 

การพาณิชย์ หุ้นสามญั 10,000 9,993 99.93 
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 บริษัท / สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมดที่

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 

ที่ถอื 
ร้อยละ 

10. บริษัท จดัหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเม้นท์  เซอร์วิส

เซส จํากดั (ล้มละลาย)   

295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ

แหลม กรุงเทพฯ  โทรศพัท์ 0-2689-2626    

ให้เชา่

สาํนกังาน

อปุกรณ์และ

เฟอร์นิเจอร์ 

หุ้นสามญั 2,000 340 17.00 

11. บริษัท โกลเบิลลสิซิ่ง จํากดั (พิทกัษ์ทรัพย์) 

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 ถ. เพลนิจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  

โทรศพัท์ 0-2652-0730 

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 2,000,000 200,000 10.00 

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

82  อาคารแสงทองธานี ชัน้25 ถ. สาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 6,000,000 600,000 10.00 

13. บริษัท ยทีูเอ็มแอดไวเซอรรีแอนด์แคปปิตอลแมเน็จ

เมน็ท์ จํากดั (บริษัทร้าง) 

44 ถ. หลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

ท่ีปรึกษา หุ้นสามญั 100,000 10,000 10.00 

14. บริษัท เอส.พี.แอล  . ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั (บริษัทร้าง) 

149 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ ถ. นนทรี แขวงช่อง

นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

อสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญั 500,000   499,999  99.99 

15. บริษัท ไทย–อลัตราออโตพาร์ท จํากดั (ล้มละลาย) 

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

จ. ระยอง 

จําหนา่ย 

อะไหลร่ถ 

หุ้นสามญั 6,500,000 650,000 10.00 

16. บริษัท แอ็ดวานซ์ แมนแูฟคเจอร่ิง ลสิซิ่ง จํากดั 

(ล้มละลาย) 

246 อาคารไทม์สแควร์ ชัน้ 11 ถ .สขุมุวิท 12-14 เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 

ลสีซิ่ง หุ้นสามญั 20,000,000 2,000,000 10.00 

17. บริษัท ทนุรวมการ โครงการบตัรขวญันคร จํากดั 

(ล้มละลาย) 

133/2 สขุมุวิท 21 ถ. สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 

การเงิน หุ้นสามญั 240,000 40,000 16.67 

18. บริษัท โมเดอร์น แอพไพรซลั จํากดั (บริษัทร้าง) 

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

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

ผู้ประเมินราคา

อสงัหาริมทรัพย์ 

หุ้นสามญั 20,000 2,000 10.00 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 

 

6.2.1  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 

 

ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจ 

การวางแผนหรือจะสู้การเปลี่ยนแปลง เดือนมกราคมปีนีเ้ป็นอีกหนึ่งตัวอย่างท่ีสะท้อนสํานวนนีไ้ด้เป็นอย่างดี เดิม

สาํนกัวิจยัของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มองภาพเศรษฐกิจไทยขยายตวัได้ร้อยละ 2.7 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุ 3 ด้าน จากการ

ย้ายฐานการลงทนุ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการทอ่งเท่ียว แต่ในช่วงนีเ้กิดภาพท่ีกลบัข้างกนัเมื่อสามปัจจยั

ข้างต้นกลายเป็นความเสีย่งเศรษฐกิจ ตา่งชาติชะลอการลงทนุ งบประมาณมีความลา่ช้า ซึง่มีผลให้การเบิกจ่ายลดลง การ

ลงทนุภาครัฐอาจติดลบ อีกทัง้เร่ืองการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในประเทศจีนและมีผู้ติดเชือ้หลายประเทศ

รวมทัง้ประเทศไทยมีผลกระทบให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวมีโอกาสติดลบยาวในช่วงคร่ึงปีแรก กลา่วโดยสรุปคือ คร่ึงปีแรกนีม้ี

ความเสี่ยงสงูท่ีเศรษฐกิจไทยจะขยายตวัตํ่ากว่าร้อยละ 2 จากปัจจัยลบข้างต้น อย่างไรก็ตาม เช่ือว่าปัจจยัดงักลา่วมีผล

ชัว่คราวคือราว 1-2 ไตรมาสและนา่จะฟืน้ตวัโดยเร็ว และจะทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตวัได้เหนือระดบัร้อยละ 3 ในช่วงคร่ึง

ปีหลงั โดยสาํนักวิจัยได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2563 ลงจากร้อยละ 2.7 เหลือร้อยละ 1.7 อีกทัง้มองว่า

เมื่อนโยบายการคลงัไมส่ามารถนํามาใช้กระตุ้นได้ ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้

นโยบายลงร้อยละ 0.25 สูร่ะดบัร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ในรอบการประชมุวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์และมีโอกาสปรับลดลงอีก สว่นเงิน

บาทน่าจะมีโอกาสท่ีจะอ่อนค่าต่อเน่ืองได้ยาวถึงระดบั 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงไตรมาสท่ีสองนีก้่อนจะพลิก

กลบัมาแข็งคา่ปิดปลายปีได้ในระดบั 30.50 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ 

 

เม่ือเศรษฐกจิไทยต้องพักรักษาตัว 

เศรษฐกิจไทยตอนนีเ้ปรียบเสมือนคนติดไวรัสโคโรนา ซึ่งหลกัๆมีอยู่ 3 อาการ คือ ไข้สงู หายใจติดขดั และมีอาการไอ 

อาการแรกคือมีอาการไข้สูง จากรายได้การท่องเที่ยวที่ น่าจะลดลงมากกว่าหน่ึงแสนล้านบาท จากการหดตวัของ

นกัท่องเท่ียวจีนและนกัท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงคร่ึงปีแรก หากเทียบช่วงท่ีไวรัสซาร์สหรือไข้หวดัหม ูH1N1 ระบาดในจีน 

จะพบว่าจํานวนนกัท่องเท่ียวในไทยหดตวัสงูถึงร้อยละ 20 แต่หากมองว่าเป็นเหตุการณ์ซํา้รอย รอบนีอ้าจมีผลกระทบ

รุนแรงกว่ารอบก่อน เน่ืองจากในอดีตสดัส่วนนกัท่องเท่ียวจีนอยู่ในระดบัตํ่า คือราวร้อยละ 7 ของนกัท่องเท่ียวทัง้หมด 

ขณะท่ีในปัจจบุนัสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวจีนมถีึงมากกวา่ร้อยละ 30 ของนกัทอ่งเท่ียวทัง้หมด โดยเฉพาะในเดือนมกราคมและ

กุมภาพันธ์มีนักท่องเท่ียวจีนเข้ามาในประเทศไทยถึงเดือนละมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งหากนักท่องเท่ียวจีนชะลอการ

ทอ่งเท่ียวออกนอกประเทศ ซึง่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางของนกัท่องเท่ียวจีนลําดบัต้นๆ รายได้การทอ่งเท่ียว

ไทยก็มีโอกาสหดตัว การเกินดุลบัญชีเดินสะพดัมีโอกาสลดลงมาก และเมื่อแนวโน้มเป็นเช่นนี ้เศรษฐกิจไทยมีโอกาส

ขยายตวัลดลงจากภาคธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ขนส่ง ค้าปลีก อาหาร เคร่ืองดื่ม และธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว

ทัง้หลาย  จากการท่ีเศรษฐกิจไทยพึง่การทอ่งเท่ียวมากกวา่ร้อยละ 10 ของ GDP หากสว่นนีห้ายไป ก็จะเป็นไข้หนาวสัน่ได้ 

อาการที่สองคือหายใจติดขัดจากงบประมาณที่ ล่าช้ากว่าจะผ่านรัฐสภา เดิมคาดวา่งบประมาณนา่จะนํามากระตุ้น

เศรษฐกิจ สร้างความเช่ือมัน่ เร่งการเบิกจา่ยเพ่ือประคองเศรษฐกิจได้ แตใ่นวนันีก้ารจะทําอะไรก็ติดขดัเหมือนคนท่ีหายใจ

ไม่เต็มปอดด้วยงบประมาณปีก่อนท่ีเหลอืน้อยและไม่สามารถนํามาเร่งลงทนุโครงการใหม่เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ได้เต็มท่ี 

และอาการสุดท้ายคืออาการไอ อาจต่างจากไวรัสนีเ้พราะเป็นไอแห้งๆ ด้วยภาวะภัยแล้งที่ กระทบรายได้      
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ภาคเกษตร โดยเฉพาะปริมาณนํา้ในเขื่อนท่ีลดลงมากในภาคกลางและภาคตะวนัออก ซึ่งน่าจะกระทบปริมาณข้าวและ

สินค้าเกษตรท่ีสําคญัอ่ืน และต้องระวงัว่า ปริมาณนํา้ท่ีลดลงจะไม่ลามไปกระทบภาคอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออกใน

กลุ่มท่ีต้องใช้นํา้มาก นอกจากนี ้สิ่งท่ีสําคญัในเร่ืองภยัแล้ง คือ เมื่อรายได้ภาคเกษตรหดหาย กําลงัซือ้ของครัวเรือนท่ีมี

รายได้น้อยลดลง เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะชะลอตัวโดยเฉพาะในภาคชนบทและในต่างจังหวดัมากกว่าปีก่อนๆ 

อยา่งไรก็ตาม ไม่ควรหมดความหวงั สํานกัวิจยัมองวา่อาการของโรคเหลา่นีจ้ะหายไปในช่วงคร่ึงปีหลงั สิง่เหลา่นีส้ามารถ

ควบคมุและแก้ไขได้ ไมใ่ช่การเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาควบคมุได้ในประเทศจีน 

งบประมาณผ่านรัฐสภา รัฐบาลสามารถออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจและเร่งการลงทุนได้ เอกชนมีความเช่ือมั่น 

เศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสทะยานได้ถึงระดบัเกือบร้อยละ 3 ในคร่ึงปีหลงั โดยเฉพาะจากภาคการส่งออกท่ีจะเป็นปัจจัย

สนับสนุนเศรษฐกิจและผลักดันการลงทุนภาคเอกชนไปพร้อมกัน เมื่อมีความหวังจากการเจรจาการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและประเทศจีนในรอบแรก อย่างไรก็ดี การสง่ออกในช่วงคร่ึงปีแรกมีความเสี่ยงหดตวัจากการชะลอตวัของ

เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจคู่ค้าสําคญัในอาเซียนเพราะต่างก็พึ่งพาการส่งออกไปยงัประเทศจีนและการท่องเท่ียวจาก

นกัทอ่งเท่ียวจีนเป็นสว่นมาก 

 

จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไร 

นอกจากการลดดอกเบีย้ การปลอ่ยเงินบาทให้อ่อนเพ่ือประคองเศรษฐกิจแล้ว เรายงัเหลือเคร่ืองมืออ่ืนอีกหรือไม่ในการ

กระตุ้นไมใ่ห้เศรษฐกิจไทยขยายตวัตํ่ากวา่ร้อยละ 2 หรือเสีย่งตํ่าสดุในรอบ 21 ไตรมาสหรือนบัจากไตรมาสสี่ปี 2557 ทัง้นี ้

สิง่ท่ีต้องทําอยา่งเร่งดว่นคือ การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนไทยและนกัทอ่งเท่ียววา่รัฐบาลไทยสามารถควบคมุการ

แพร่ระบาดของโรคได้ แม้อาจต้องสญูเสียรายได้จากการทอ่งเท่ียวบ้างในระยะสัน้ แต่ก็จะสามารถสร้างความเช่ือมัน่และ

ทําให้การทอ่งเท่ียวฟืน้ตวัได้เร็ว นอกจากนี ้การสง่เสริมให้ผู้ประกอบการด้านการทอ่งเท่ียวหาตลาดใหม ่หรือสง่เสริมให้คน

ไทยท่องเท่ียวในประเทศมากขึน้ก็นบัเป็นอีกมาตรการท่ีจะช่วยให้ภาคการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจฟืน้ได้เร็ว ขณะท่ีภาค

เกษตรและปัญหากําลงัซือ้ในภาคชนบทท่ีออ่นแอนัน้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวท่ีควรได้รับการดแูลควบคูไ่ปกบัการ

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ สาํนกัวิจยัเห็นว่าการจ้างคนในพืน้ท่ีเพ่ือสร้างสาธารณปูโภคในท้องถ่ิน 

เช่น ถนน ระบบชลประทาน ท่ีกกัเก็บนํา้ หรือแม้แต่การสร้างท่ีอยู่อาศยัเพ่ือดูแลผู้สงูอายก็ุอาจเป็นการสร้างงานในพืน้ท่ี

ด้วยงบประมาณการลงทุนท่ีช่วยกระจายรายได้ด้วย สุดท้ายในระยะสัน้ น่าจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ

ภาคเอกชน เตรียมรับมือการแขง่ขนัด้านการสง่ออกอีกรอบในช่วงคร่ึงหลงัของปีเมื่อเศรษฐกิจโลกฟืน้ตวั สงครามการค้า

คลี่คลาย การส่งออกแม้จะเป็นความหวังแต่จําเป็นต้องผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพด้วย ซึ่งจะทําได้ด้วยการลงทุนด้าน

เคร่ืองจกัร วนันีจ้ึงเป็นโอกาสของนกัลงทนุในการเร่งการลงทนุ ในช่วงท่ีมีความไม่แน่นอนและต้นทนุทางการเงินตํ่า และ

ด้วยความหวงัวา่เศรษฐกิจไทยจะฟืน้ตวัได้อยา่งรวดเร็วในคร่ึงหลงัของปี 

 
ก้าวไปข้างหน้าขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยนื 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีประเทศไทยทําหน้าท่ีประธานอาเซียนในปี 2562 ประเทศไทยได้ผลกัดันความคืบหน้าในประเด็น

เศรษฐกิจ 3 ด้าน รวม 13 ประเด็นท่ีได้มีการเจรจาไว้แล้วทัง้ในระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุสอาเซียนและระดบัรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึง่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ร่วมกนัขบัเคลื่อนจนบรรลผุลสาํเร็จ ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยืน” 

(Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ การ
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ผลกัดันความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง การร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวหน้า การส่งเสริมกลไกความ

เช่ือมโยงและการให้ความสาํคญักบัการพฒันาท่ียัง่ยืน อนัจะนํามาซึง่ความกินดีอยูด่ีและสนัติสขุของประชาชนอาเซียน  

 

สาํหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจ 13 ประเด็น แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านแรก ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต (Future Orientation) คือ การเตรียมความพร้อมรับมือการปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้ท่ี 

4 (4IR) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การจดัทําแผนงานตามกรอบบรูณาการด้านดิจิทลัของอาเซียนเพ่ือรองรับการ

ก้าวสูย่คุเศรษฐกิจดิจิทลั 2) การจดัทําแนวทางการพฒันาแรงงานมีทกัษะ/ผู้ประกอบวิชาชีพ 3) การจดัทําแผนงานด้าน

นวัตกรรมของอาเซียน 4) การประกาศปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่

อตุสาหกรรม 4.0 และ 5) การสง่เสริมการใช้ดิจิทลัสาํหรับผู้ประกอบการรายยอ่ยอาเซียน  

ด้านที่ สอง ส่งเสริมความเชื่ อมโยง (Enhanced Connectivity) คือ การส่งเสริมความเช่ือมโยงภายในภูมิภาค 

ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 6) การหาข้อสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership) หรือ อาร์เซ็ป ในปี 2562 7) การเช่ือมโยงระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของ

อาเซียน (ASEAN Single Window) 8) การผลกัดนัการใช้เงินสกลุท้องถ่ินเพ่ือสนบัสนนุการค้าและการลงทนุในภมูิภาค 9) 

การพฒันากลไกการระดมทนุจากภาคเอกชนสําหรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure Financing) และ 10) 

การจดัทําแผนแมบ่ทด้านการทอ่งเท่ียวเชิงอาหารของอาเซียน (ASEAN Gastronomy Tourism)  

ด้านที่สาม ส่งเสริมความยั่งยืนทุกมิติ (Sustainability in All Dimensions) คือ การสง่เสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืนใน

ทกุมิติ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 11) การจดัทําแนวทางการสง่เสริมความร่วมมือเพ่ือการประมงท่ียัง่ยืน 12) การจดัทํา

แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนของตลาดทุนอาเซียน และ 13) การจัดตัง้ศนูย์เครือข่ายวิจยัและพฒันาเชือ้เพลิงชีวภาพ

และพลงังานชีวภาพในภมูิภาคอาเซียน  

 

จากประเด็นด้านเศรษฐกิจดงักล่าว ประเด็นหลกัอยู่ท่ีการขบัเคลื่อนการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป จนเป็นผลสําเร็จ ทัง้นี ้อาร์เซ็ปเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 

ประเทศ กบัคูเ่จรจา 6 ประเทศ คือ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยพฒันาการมาจากความตก

ลงการค้าเสรีท่ีอาเซียนมีอยูแ่ล้ว 5 ฉบบั กบั 6 ประเทศ คือ อาเซียน-จีน, อาเซียน-ญ่ีปุ่ น, อาเซียน-เกาหล,ี อาเซียน-อินเดีย, 

และอาเซียน-ออสเตรเลยี-นิวซแีลนด์ เพ่ือเช่ือมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเข้ากบัเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของอินเดีย

ยงัมีประเด็นคงค้างท่ีต้องเจรจาร่วมกนัต่อ รวมถึงยงัมีขัน้ตอนการดําเนินการตามกระบวนการภายในของแต่ละประเทศ 

เพ่ือให้สามารถลงนามร่วมกนัได้ภายในปี 2563 

 

กรอบข้อตกลงอาร์เซ็ปถือเป็นเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยหากมีอินเดียรวมเข้ามาก็จะมี

ประชากรรวมกนักวา่ 3,500 ล้านคนหรือเกือบคร่ึงหนึง่ของประชากรโลก มีมลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 

รวมกนัถึง 27.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 32.3 ของจีดีพีโลก โดยมีมลูคา่การค้าสงูถึง 11.5 ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 29.3 ของมลูคา่การค้าโลก แตถ้่าหากอินเดียยงัไม่พร้อมท่ีจะเข้าร่วมความตกลง ก็จะทําให้ 15 

ประเทศสมาชิกมีประชากรรวมกัน 2,200 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 30 ของประชากรโลก มีจีดีพีรวมกันอยู่ท่ี 24.5 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 28.9 ของจีดีพีโลก และมีมลูคา่การค้ารวม 10.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ร้อยละ 27.2 ของมลูคา่การค้าโลก ซึง่ก็ยงันบัวา่เป็นเอฟทีเอท่ีมีขนาดใหญ่อยูด่ี 
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การมีข้อตกลงอาร์เซ็ปนัน้ จะทําให้การค้าและการลงทนุในอาเซียนมคีวามคลอ่งตวัมากขึน้ ช่วยลดความซํา้ซ้อนในเร่ืองกฏ

ระเบียบต่างๆ รวมถึงจะสง่ผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหนัมาให้ความสาํคญักบัห่วงโซ่การผลติในภมูิภาคมากขึน้อนัจะ

นําไปสู่การเพ่ิมมลูค่าการค้าระหว่างประเทศและเป็นแรงดึงดดูการลงทุนจากประเทศนอกกลุม่มาสู่อาร์เซ็ป ในส่วนของ

ประเทศไทย ข้อตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยสร้างโอกาสให้กบัผู้ประกอบการไทยทัง้ในเร่ืองการขยายห่วงโซก่ารผลิต ตลาดท่ีเปิด

กว้างมากขึน้ รวมถึงการเข้าไปลงทนุในสาขาท่ีผู้ประกอบการไทยมีศกัยภาพ เช่น ด้านสขุภาพ ก่อสร้าง ค้าปลีก เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม อาร์เซ็ปเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีการแข่งขันสูง หลายประเทศอาจขยายตลาดมายังไทยมากขึน้เช่นกัน 

ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรับตวัพฒันามาตรฐานคณุภาพสินค้าเพ่ือรับมือกบัการเจาะตลาดของประเทศคูภ่าคีท่ีอาจเข้า

มาพร้อมเทคโนโลยีท่ีสงูขึน้และราคาสนิค้าท่ีตํ่าลง 

 

ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนสูค่วามยัง่ยืนในอนาคต อาเซียนยงัต้องเผชิญกบัความท้าทายอีกมาก อาทิ การ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอํานาจ การกีดกนัทางการค้าท่ีทวีความรุนแรง รวมไปถึง

ภาวะตลาดการเงินโลกท่ียังมีความผันผวน อีกทัง้ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทลัท่ี

อาเซียนจําเป็นต้องปรับตวั ซึ่งถ้าหากทําสําเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี จะทําให้อาเซียนเป็นภมูิภาคท่ีมีความพร้อมในการ

รับมือกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ และมีสว่นผลกัดนัให้อาเซียนมีบทบาทนําในเวทีเศรษฐกิจโลกได้ 

 

มองไปข้างหน้า 

กลุม่ซไีอเอ็มบี ท่ีมีเครือข่ายรองรับความเช่ือมโยงในภมูิภาคอาเซียน เช่ือวา่ภมูิภาคอาเซียนยงัเป็นภมูิภาคท่ีเปิดกว้าง เป็น

ภมูิภาคท่ีมีความยืดหยุ่นและมีพลวตั และเป็นภมูิภาคท่ียงัต้องการความร่วมมือจากประเทศภายนอกภมูิภาค จึงมีความ

พร้อมในการสนบัสนนุลกูค้าทัง้ในด้านบรรษัทธุรกิจและธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอ่มท่ีต้องการขยายธุรกิจหรือการลงทนุไป

ในภมูิภาคอาเซียน โดยอาศยัความแข็งแกร่งและความเช่ียวชาญของกลุม่ซีไอเอ็มบี ทัง้ในด้านความเช่ียวชาญและความ

หลากหลายของผลติภณัฑ์  

 

ขณะเดียวกัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี ก็พร้อมสนับสนุนและเพ่ิมโอกาสของ

ผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทนุหรือขยายการผลิตไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกมัพูชา สปป.

ลาว เมียนมาและเวียดนาม ท่ีมีระดบัการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ และ

แรงงานท่ีมีจํานวนมาก เพ่ือรักษาหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก

ประเทศพฒันาแล้ว  

 

กิจกรรมและการดาํเนินงานด้านภาพลักษณ์ที่สาํคัญในรอบปี 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงดําเนินงานด้านภาพลกัษณ์องค์กรภายใต้คํามั่นสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise)                 

“FORWARD” ตามนโยบายของกลุม่ซีไอเอ็มบี ตลอดปี 2562 เพ่ือสะท้อนจดุยืนของธนาคารท่ีให้ความสาํคญักบัความคิด 

และความต้องการของลกูค้าแตล่ะกลุม่ และพร้อมสนบัสนนุให้ทกุความต้องการของลกูค้าไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่ถือเป็น

พันธกิจหลักในการสร้าง Brand Awareness ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างเพ่ิมมากขึน้ โดยในปีนี ้ธนาคารได้สร้างสรรค์

แคมเปญ ‘Hero In You’ ท่ีได้แนวคิดมาจากเร่ืองจริงจากพนักงานของธนาคาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจุดประกาย

ความคิด และเปลี่ยนมุมมองให้เห็นความสําคัญของตนเอง ภูมิใจและเช่ือมั่นในพลงัท่ีมีอยู่ภายใน เพ่ือท่ีจะก้าวไปสู่
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เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ จากแนวคิดดังกล่าวนี ้ธนาคารได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ’Hero In You’ ท่ีมุ่งสื่อความหมายให้กับ

พนกังาน ลกูค้า และบคุคลทัว่ไป ดงั key message ท่ีกลา่วไว้ว่า “เรามกัมองตนเองตํ่ากวา่ความเป็นจริง จนไม่ค่อยเห็น

แสงสว่างในตนเอง แต่เช่ือเถอะ...ทุกคนมีพลงัท่ีซ่อนอยู่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เช่ือมั่นพลงัท่ีมีอยู่ในตัวคุณ...ก้าวไป

ข้างหน้า” โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนีไ้ด้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ เช่น โทรทศัน์ โดยเลือกละครท่ีคาดว่า

จะอยูใ่นความสนใจของผู้ชม เพ่ือให้เข้าถึงผู้ชมมากท่ีสดุ รวมถึงการเผยแพร่ไปยงัสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) ซึ่ง

เร่ิมต้นจากการใช้พืน้ท่ีสือ่ของธนาคารให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการเผยแพร่ภาพโฆษณา เช่น ป้ายบิลบอร์ด และ สติกเกอร์

ตกแตง่ ณ ท่ีทําการสาขาของธนาคาร เป็นต้น  

จากจุดเร่ิมต้นของแนวคิด ‘Hero In You’ ธนาคารยงัสานตอ่แนวคิดในการปลกุพลงัความเช่ือมัน่ในตนเอง สร้างพลงัและ

ความคิดเชิงบวกเพ่ือก้าวไปสู่ความสําเร็จท่ีตนเองตัง้ไว้ โดยกิจกรรมท่ีเป็นไฮไลต์และเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความ

เช่ือมัน่พลงัท่ีมีอยู่ในตนเอง คือ “CIMB THAI Triathlon for ASEAN Day” กิจกรรมไตรกีฬาซึ่งจัดเป็นปีท่ี 2  เมื่อวนัท่ี 4 

สงิหาคม 2562 เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองวนัอาเซียน (ASEAN Day) และถือเป็นครัง้แรกท่ีการแข่งขนัไตรกีฬาระดบัประเทศเปิด

โอกาสให้ผู้ ท่ีมีความสนใจในการแข่งขนัไตรกีฬาแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ เข้าร่วมการแข่งขนั ซึ่งสอดรับกับแนวคิด 

‘Hero In You’  ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกคนก้าวข้ามขีดจํากัดท่ีอยู่ในใจและเช่ือมัน่พลงัท่ีอยู่ในตนเอง กล้าท่ีจะทําในสิ่งท่ีท้าทาย  

นบัเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัผู้สมคัร  โดยในปีนีม้ีผู้สนใจจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขนักว่า 600 คน 

รวมถึงกลุม่ลกูค้าบคุคลธนกิจ (CIMB Preferred) ท่ีผา่นการเข้าร่วมฝึกฝนโปรแกรม ‘Virtual Triathlon Training by CIMB 

Preferred’ ร่วมแขง่ขนัในรายการนี ้ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีถือเป็นการสร้างความรู้จกัและการสร้างช่ือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 

ไทย ให้เป็นท่ีจดจําในวงกว้างมากยิ่งขึน้อีกด้วย 

นอกจากนี ้ ธนาคารยงัคงเน้นการใช้ช่องทางการสื่อสารของธนาคารทัง้ในส่วนของสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ในการ

ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพ่ือนําเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ

หลากหลายมากยิ่งขึน้  ทัง้แคมเปญ “คนมีเครดิต”  สินเช่ือบุคคล สินเช่ือบ้าน รีไฟแนนซ์ ท่ีเน้นอตัราดอกเบีย้พิเศษท่ีให้

ลกูค้าสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการ  รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนท่ีมีความหลากหลายให้ผลตอบแทนสูง 

พร้อมคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Social Media ของธนาคาร ทัง้ Facebook, 

LINE, Instagram, Twitter และ YouTube ในการนําเสนอข้อมูลผลิตภณัฑ์ เร่ืองน่ารู้ทางการเงิน กิจกรรมและโปรโมชั่น

ทางการตลาด หรือแม้แตเ่ร่ืองนา่สนใจ ความรู้ทัว่ไปในชีวิตประจําวนั เพ่ือสร้าง Brand Engagement ระหว่าง ธนาคาร ซี

ไอเอ็มบี ไทย และ ลกูค้า นอกจากนี ้ธนาคารยงัร่วมออกบธูในงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวดั ได้แก่ 

กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา (อําเภอหาดใหญ่)  ภายใต้แนวคิด “CIMB THAI Notes of 

Financial Rhythm” ท่ีมุ่งขยายฐานลกูค้าในแต่ละภมูิภาค ด้วยความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทางการเงินของธนาคาร 

เปรียบเสมือนเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดของวงออร์เคสตรา ท่ีบรรเลงเพลงอนัไพเราะและสร้างความร่ืนรมย์ได้ในทกุจงัหวะ

ของการดําเนินธุรกิจ  

ธนาคารยงัคงให้ความสําคญักบัการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของธนาคารอย่างต่อเน่ือง โดย

ปรับกลยุทธ์ขยายฐานไปยงัการประชาสมัพันธ์ผ่านทางออนไลน์มากขึน้ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการข่าวสารและ

พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามยุคสมยั เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความเป็นมืออาชีพของ

ธนาคารต่อสาธารณชน   ไมว่า่จะเป็นความก้าวหน้าทางธุรกิจ โอกาสการลงทนุในอาเซียน นวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ และ
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ช่องทางการให้บริการแก่ผู้บริโภคท่ีหลากหลายยิ่งขึน้ รวมถึงขา่วสารด้านผลงานวิจยัและวิเคราะห์เศรษฐกิจทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ โดยสาํนกัวิจยัของธนาคาร  ซึง่ได้รับความสนใจอยา่งสงูจากสือ่มวลชนในการนําเสนอขา่วตลอดมา 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น   

 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและชําระแล้วของธนาคารเป็นดงันี ้

 

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

หมื่นแปดร้อยเจ็ดสบิสีบ่าท) แบง่ออกเป็น  

-   หุ้นสามัญ 34,822,261,748  หุ้น (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้าน

สองแสนหกหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท (ห้าสบิสตางค์) 

-   หุ้นบริุมสทิธิ    -ไมม่ี -  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 17,411,130,874.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสาม

หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) ประกอบด้วยหุ้ นสามัญ 34,822,261,748 หุ้ น 

(สามหมื่นสีพ่นัแปดร้อยยี่สบิสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยสีส่บิแปด

หุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

หุ้นบริุมสทิธิ   -ไมม่ี- 

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

 

(1)  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ก.  กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ได้แก่ 

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น  จาํนวนหุ้นที่ถอื  ร้อยละ (%) 

1 CIMB Bank Berhad 33, 102 ,971,285              94.83  

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

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 144,908,008                0.42 

4 นายพิสฐิ พฤกษ์ไพบลูย์ 43,026,382                0.12  

5 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index 40,258,608                0.12  

6 นายประวติร พนัธ์สายเชือ้ 13,997,591                0.04  

7 นายสมชาติ นําศรีเจริญสขุ 13,684,881                0.04  

8 นายประชา ชยัสวุรรณ 

 

  

13,181,733                0.04  
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น  จาํนวนหุ้นที่ถอื  ร้อยละ (%) 

9 นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 11,761,750                0.03  

10 นายอนนัต์ รุ่งวิทยาคม 7,654,500                0.02 

  ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 751,060,863                2.16  

  รวมจาํนวนผู้ถอืหุ้น 8,057 ราย 34,822,261,748                    100.00  

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย      จํานวน  7,989    ราย 1,011,221,732 2.90 

  ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว  จํานวน     68    ราย  33,811,040,016 97.10 

                     รวมจาํนวน     8,057   ราย 34,822,261,748 100.00 

 

ข. กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจควบคมุการวางแผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร

อยา่งมีนยัสาํคญั  

กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร

อย่างมีนยัสาํคญั ได้แก่ CIMB Bank Berhard ซึ่งได้เข้าถือหุ้นธนาคารทัง้หมดจํานวน  33,021,971,285 ล้านหุ้น คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 94.83  ของหุ้นท่ีออกและจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร 

 

(2)   การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company)   

- ไมม่ี - 

 

(3)  ข้อตกลงระหวา่งกนัในกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองการออกหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

- ไมม่ี - 

 

7.3   การออกหลกัทรัพย์อื่น  

 

การออกตราสารหนีข้องธนาคาร (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 

ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกัน 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 2562 

 

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้น

กู้(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

1. ตราสารด้อย

สทิธิเพ่ือนบัเป็น

เงินกองทนุ

ประเภทท่ี 2/1 

ร้อยละ 5.35 

ตอ่ปี 

11 

กรกฎาคม 

2569 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ในแตล่ะชดุของตราสารด้อย

สทิธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิธิใน

การซือ้ ผู้ออกตราสารด้อย

5,016.20 

ล้านบาท 

(570 ล้านริงกิต

มาเลเซีย) 

อนัดบั

ความ

นา่เช่ือถือ

ของหุ้นกู้   

ไมม่ี 
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ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกัน 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 2562 

 

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้น

กู้(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

สทิธิสามารถไถถ่อนและ

ยกเลกิได้เต็มจํานวนแตไ่ม่

รวมจํานวนเงินต้นในวนัใช้

สทิธิ โดยต้องได้รับการ

อนมุตัิจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย และเสนอให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

พิจารณาก่อนวนัเรียกใช้

สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบีย้รอ

ตดับญัชี ดอกเบีย้ค้างจา่ย 

แตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้างรับ) 

การไถ่ถอนของผู้ออกตรา

สารด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 

ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ

ชดุอ่ืนๆ โดย 1. แผนการไถ่

ถอนหรือการทดแทนจะต้อง

รวมตราสารทางการเงินอ่ืนๆ

ท่ีเทียบเทา่หรือสงูกวา่ตรา

สารด้อยสทิธิท่ีจะถกูไถ่ถอน

ทัง้ทนัทีหรือก่อนหน้า และ 

2. การออกตราสารทาง

การเงินอ่ืนๆทดแทนจะไม่

สง่ผลตอ่ความสามารถใน

การดาํเนินธุรกิจของผู้ออก

ตราสาร 

AA3 โดย 

RAM 

Rating 

Services 

Berhad 

2. ตราสารด้อย

สทิธิเพ่ือนบัเป็น

เงินกองทนุ

ประเภทท่ี 2/1 

ร้อยละ 5.20 

ตอ่ปี 

29 มีนาคม 

2571 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ในแตล่ะชดุของตราสารด้อย

สทิธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิธิใน

การซือ้ ผู้ออกตราสารด้อย

3,157.83  

ล้านบาท 

(390 ล้านริงกิต

มาเลเซีย) 

อนัดบั

ความ

นา่เช่ือถือ

ของหุ้นกู้   

ไมม่ี 
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ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกัน 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 2562 

 

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้น

กู้(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

สทิธิสามารถไถถ่อนและ

ยกเลกิได้เต็มจํานวนแตไ่ม่

รวมจํานวนเงินต้นในวนัใช้

สทิธิ โดยต้องได้รับการ

อนมุตัิจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย และเสนอให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

พิจารณาก่อนวนัเรียกใช้

สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบีย้รอ

ตดับญัชี ดอกเบีย้ค้างจา่ย 

แตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้างรับ) 

การไถ่ถอนของผู้ออกตรา

สารด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 

ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ

ชดุอ่ืนๆ โดย 1. แผนการไถ่

ถอนหรือการทดแทนจะต้อง

รวมตราสารทางการเงินอ่ืนๆ

ท่ีเทียบเทา่หรือสงูกวา่ตรา

สารด้อยสทิธิท่ีจะถกูไถ่ถอน

ทัง้ทนัทีหรือก่อนหน้า และ 

2. การออกตราสารทาง

การเงินอ่ืนๆทดแทนจะไม่

สง่ผลตอ่ความสามารถใน

การดาํเนินธุรกิจของผู้ออก

ตราสาร 

AA3 โดย 

RAM 

Rating 

Services 

Berhad 

3. ตราสารด้อย

สทิธิเพ่ือนบัเป็น

เงินกองทนุ

ประเภทท่ี 2/1 

ร้อยละ 4.15 

ตอ่ปี 

6 กรกฎาคม  

2572 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกําหนด 

ในแตล่ะชดุของตราสารด้อย

สทิธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิธิใน

การซือ้ ผู้ออกตราสารด้อย

4,088.26  

ล้านบาท 

(550 ล้านริงกิต

มาเลเซีย)) 

อนัดบั

ความ

นา่เช่ือถือ

ของหุ้นกู้   

ไมม่ี 
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ประเภท 

หลักทรัพย์ 
อัตราดอกเบีย้ 

วันครบ

กาํหนดไถ่

ถอน 

หลัก 

ประกัน 

เงื่อนไข 

ข้อกาํหนดสิทธิ 

จาํนวนและ

มูลค่า 

ที่ยงัไม่ได้ไถ่

ถอน 

ณ 31 

ธันวาคม 2562 

 

การจัด

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

ของหุ้น

กู้(Moody’s/ 

Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 

ผู้ถอื 

หุ้นกู้ 

สทิธิสามารถไถถ่อนและ

ยกเลกิได้เต็มจํานวนแตไ่ม่

รวมจํานวนเงินต้นในวนัใช้

สทิธิ โดยต้องได้รับการ

อนมุตัิจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย และเสนอให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

พิจารณาก่อนวนัเรียกใช้

สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบีย้รอ

ตดับญัชี ดอกเบีย้ค้างจา่ย 

แตไ่มร่วมดอกเบีย้ค้างรับ) 

การไถ่ถอนของผู้ออกตรา

สารด้อยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 

ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ

ชดุอ่ืนๆ โดย 1. แผนการไถ่

ถอนหรือการทดแทนจะต้อง

รวมตราสารทางการเงินอ่ืนๆ

ท่ีเทียบเทา่หรือสงูกวา่ตรา

สารด้อยสทิธิท่ีจะถกูไถ่ถอน

ทัง้ทนัทีหรือก่อนหน้า และ 

2. การออกตราสารทาง

การเงินอ่ืนๆทดแทนจะไม่

สง่ผลตอ่ความสามารถใน

การดาํเนินธุรกิจของผู้ออก

ตราสาร 

AA3 โดย 

RAM 

Rating 

Services 

Berhad 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคารและบริษัทย่อย 

 

 ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมเ่กินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ (หลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคล) จากผลการดําเนินงานในแตล่ะรอบปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 43 ซึง่ระบวุ่า 

“ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินกําไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสํารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา

เช่นนัน้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้

กระทําภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดโดยให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคาํบอกกลา่วการจา่ยเงินปัน

ผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย” สําหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของบริษัท

ยอ่ย โดยขึน้อยูก่บัเงินกําไรของบริษัทยอ่ย 
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8.     โครงสร้างการจัดการ  

คณะกรรมการธนาคาร 

 

1.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

หมายความถงึ  กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการเพียงอยา่งเดียว  มิได้เป็นผู้บริหารของธนาคาร  และอาจเป็นหรือไม่

เป็นกรรมการอิสระก็ได้ 

 

2.  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

หมายความถงึ กรรมการท่ีดํารงตาํแหนง่เป็นผู้บริหาร  กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร  

และให้หมายความรวมถงึกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนั  

 

3. กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

หมายความถึง  กรรมการหนึ่งหรือหลายรายท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็นกรรมการผู้มีอํานาจ     

ลงนามเพ่ือผกูพนัธนาคารกบับคุคลภายนอกได้   

 

4. กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ๆ ด้วย 
 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนักับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขอ

อนญุาตตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สาํนกังานก.ล.ต.) ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร 
 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล

ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 
 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่

น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังานก.ล.ต.   
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 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่ง

เป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ของธนาคารหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้คํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม

วิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่ง

ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ

บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังานก.ล.ต. 
 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตต่อ

สาํนกังานก.ล.ต. 
 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 
 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ี

มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 
 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคาร ทัง้นี ้ภายหลัง

ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท

ยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได้ 
 

(ญ) ไมม่ีธุรกิจหรือสว่นร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบัธนาคาร หรือไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่

สามารถให้ความเห็นตดัสนิใจ หรือลงมติเก่ียวกบัการดําเนินงานของธนาคารได้อยา่งเป็นอิสระ 
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(ฎ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ท่ี

ปรึกษา หรือพนกังาน ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้นแต่จะพ้นจากตําแหน่งหรือ

สถานะดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ียื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

(ฏ) สามารถดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองกนัได้ไม่เกินเก้าปีโดยให้นบัระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุม่

ธุรกิจทาง การเงินของธนาคารด้วย 

 

 ทัง้นี ้หากกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครบเก้าปีแล้วและประสงค์จะกลบัมาดํารงตําแหน่งกรรมการ

อิสระท่ีธนาคารอีกครัง้ จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอํานาจในการจดัการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังาน ของ

ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ียื่นขอความเห็นชอบตอ่

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 อนึ่ง กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งยงัไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้ จัดการ ผู้มี

อํานาจในการจดัการ ท่ีปรึกษา หรือเป็นพนกังาน ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถ

กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองจากการดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระทกุครัง้ 

 

8.1    รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 11 คน  ดังนี ้

 

              รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. 

 

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  ประธานกรรมการ 

กรรมการและประธานสํารองในคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล

กิจการ 

2. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการ กําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และ

การกํากบัดแูลกิจการ 

3. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ  

ป ร ะ ธ า น  Board Risk and Compliance 

Committee 

4. นายชาญมน ูสมุาวงศ์  กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ

กํากบัดแูลกิจการ 
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5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ 

 

 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and 

Compliance Committee 

6. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดกิ บิน อามิน โนเออร์ ราชิด1/ 

 

กรรมการ  

ก ร ร ม ก า ร  Board Risk and Compliance 

Committee 

7. เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั2/ 

 

กรรมการ  

ก ร ร ม ก า ร  Board Risk and Compliance 

Committee 

8. 

 

นายณฐัศกัดิ์ โรจนพิเชฐ3/ กรรมการอิสระ 

ก ร ร ม ก า ร  Board Risk and Compliance 

Committee 

9. นายนิติ จึงนิจนิรันดร์4/ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

10. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ5/ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์6/ กรรมการ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

   

หมายเหตุ 

 
1/ ที่ประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมพิเศษ ครัง้ที่ 2/2562  เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2562 มีมติแต่งตัง้ 

เอ็นจิก  โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนดาตก์ุ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ท่ี

ลาออก  และ ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยให้มีผล

ตัง้แตว่นัท่ี 30 มกราคม 2562 
2/  ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 1/2562  เมื่อวนัท่ี  16 มกราคม 2562 มีมติแต่งตัง้ เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก 

บิน จมัมลั   อาฮ์มดั  ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน ท่ีลาออก โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 

21 กมุภาพนัธ์ 2562  

 3/ ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562 มีมติแต่งตัง้ นายณัฐศกัดิ์ โรจนพิเชฐ 

 ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นายมาริษ สมารัมภ์ ที่ออกตามวาระ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 18 

 เมษายน 2562  

 4/ ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 25 เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562 มีมติแต่งตัง้ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ 

 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ ท่ีลาออก โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 18 

 เมษายน 2562 
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 5/ ที ่ประช ุมคณ ะกรรมการธนาคาร ค รัง้ ที ่ 5/2562 เมื ่อวนั ที ่ 23 พฤษภาคม 2562 มีมต ิแต ่งตั ง้           

  นางอรนุช อภิศกัดิ์ศิริกลุ ดาํรงตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายจักรมณฑ์ ผาสกุวนิช ท่ีลาออก โดยมี

  ผลตัง้แต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 

  6/ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562 มีมติแต่งตัง้นายอดิศร 

  เสริมชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายย่อย และรับหน้าท่ีดแูลโครงการ 

  Fast Forward ให้ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ไม่รวม

  ตําแหนง่กรรมการ) แทน นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 

  2562  

   ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 มีมติขยายระยะเวลาการดํารง

  ตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ไม่รวมตําแหน่งกรรมการ) ของ

  นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ โดยมีผลตัง้แต ่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2562 มีมติแต่งตัง้นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ 

 ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ไม่รวมตําแหน่งกรรมการ) แทน    

 นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี

 บริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 19 ตลุาคม 2562  

    ที ่ประช ุมคณ ะกรรมการ ค รัง้ ที ่ 10/2562 เมื ่อวนั ที ่ 10 ต ุลาคม 2562 ม ีมต ิแต ่งตั ง้นายอด ิศร           

  เสริมชัยวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายกิตติพนัธ์ อนุตรโสตถิ ท่ีลาออกจากตําแหน่งกรรมการ 

  โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 

 

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผู้แทนจาก 

CIMB Bank จํานวน 3 คน คือ นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด  และ เอ็นจิก 

ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

กรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารคือ เอ็นจิก โอมาร์  ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด  เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก 

บิน จมัมัล อาฮ์มดั นายอดิศร เสริมชัยวงศ์  กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของ

บริษัท 

 

อาํนาจของคณะกรรมการธนาคาร  

1. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตัง้และถอดถอนพนกังานและลกูจ้างของธนาคาร  กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวลั

และเงินชดเชยแก่พนกังาน หรือลกูจ้างของธนาคาร หรือบุคคลใดท่ีทํากิจการให้ธนาคาร และกําหนดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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2. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆตามท่ีเห็นวา่จําเป็นและเหมาะสม เพ่ือช่วยควบคมุดแูล

การดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทัง้กําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

3. คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจแต่งตัง้บคุคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ  เพ่ือช่วยเหลือให้ความคิดเห็นใน

กิจการงานของธนาคาร และกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน ไปปฏิบตัิงานอย่างใด

อยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้   

5. ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการคนหนึง่มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน แตก่รรมการผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ือง

ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่ง

เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  

หน้าท่ีความรับผิดชอบพืน้ฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดลุพินิจเพ่ือตดัสนิใจทางธุรกิจในลกัษณะท่ีเห็นโดย

สจุริตว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสดุของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้อบังคับของ

ธนาคาร  และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.      ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัย์

สจุริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และ

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ดแูลให้มีนโยบาย หรือแนวทางท่ีได้กําหนดไว้รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการดําเนินงานท่ีสาํคญั (เช่น การลงทนุ 

การทําธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มา/

จําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิการจ่ายเงินปันผลเป็นต้น) เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3. กําหนดนโยบาย  กลยทุธ์ และ เป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) การดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทัง้

พิจาณาอนมุตัินโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางการเงินให้แก่ธนาคาร

ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวมและคํานงึถึงการดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

4. เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตลอดจนสนบัสนุนการใช้

สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการแตง่ตัง้กรรมการ โดยเปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารับการ

คดัเลอืกเป็นกรรมการได้ 

5. อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้มีความรู้ความสามารถท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู 

6. อนมุตัิงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ 

7. มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  กรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั มีผลกระทบสงู

และเป็นเร่ืองท่ีมิใชธุ่รกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทนุในธุรกิจอ่ืน การทํารายการขนาดใหญ่ เป็นต้น  หรือเร่ือง

ท่ีผู้บริหารมคีวาม ขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการจดัการ 

และหากกฎเกณฑ์ของทางการกําหนดว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว 

8. กําหนดเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการจะต้องนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร  
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9. กําหนดมาตรการเพ่ือให้ผู้บริหารดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานท่ีกําหนด  และดูแลให้ผู้บริหารมี

การถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายตา่งๆ ไปยงัพนกังานทกุระดบัขององค์กร 

10. กํากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดใน

สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

11. กํากบัดแูลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกําหนดปัจจยัความเสีย่ง ประเมิน

ความเสี่ยงหามาตรการจัดการความเสี่ยงติดตามและตรวจสอบความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบ

บริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอรวมทัง้ดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ีคํานึงถึง ความเสี่ยง (Risk 

Culture) โดยมีโครงสร้างคา่ตอบแทนท่ีมีประสทิธิผลและมีกรอบการกํากบัดแูลความเสีย่งท่ีดี  

 ทัง้นี ้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก่ียวกบักรอบการกํากบัดแูลความเสีย่งท่ีดี มีดงันี ้

12. กําหนดหรืออนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม นโยบาย การทําธุรกรรมหรือออก

ผลิตภณัฑ์ใหม่ และระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ ความเสี่ยง (Risk Profile) ลกัษณะ

การดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)  

13. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิจ 

(Risk-Taking Policies and Processes) ซึ่งรวมถึงกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี) 

ท่ีสอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งโดยรวม และระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ 

14. มอบหมายและดแูลให้ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดเพดานความเสีย่ง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่ง

ท่ียอมรับได้รวมทัง้สือ่สารให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องรับทราบและเข้าใจ อยา่งสมํ่าเสมอ  

15. มอบหมายและดแูลให้ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริหารความ

เสี่ยงในภาพรวมและความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมทัง้แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตาม 

ควบคมุ และรายงานความเสีย่ง  

16. อนุมตัิโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยต่อการติดตาม กํากบั ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบั

นโยบาย  

 กลยทุธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบตัิในการบริหารความเสีย่ง  

17. ดแูลให้มีการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีคํานงึถึงความเสีย่ง  

18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และ

ระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ อยา่งน้อยปีละครัง้ หรือทนัทีท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

19. ติดตามฐานะความเสีย่งทัง้ความเสีย่งโดยรวมและความเสีย่งประเภทตา่ง ๆ  

20. ดแูลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคลอ่งท่ีมัน่คงและเพียงพอ ท่ีจะ

รองรับการดําเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

21. ดําเนินการให้ธนาคารมีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ

เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร  กําหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนเพ่ือป้องกันและขจัด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กําหนดนโยบายและวิธีการควบคมุดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมูล

ภายในของธนาคารไปใช้ เพ่ือประโยชน์สว่นตน พร้อมทัง้มีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบ

การควบคมุภายในเป็นประจําทกุสิน้ปี 
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22. ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลท่ีสําคญัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและสาธารณะ เพ่ือสนบัสนุน

และแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลท่ีดีของธนาคาร 

23. ประสานดลุยภาพท่ีดีระหว่างความแตกต่างของผู้มีสว่นได้สว่นเสียแต่ละกลุม่กบัธนาคารด้วยการให้ความเป็น

ธรรมแก่ทกุฝ่าย 

24. เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของธนาคารโดยจดัให้มีการเปิดเผย นอกจากนี ้คณะกรรมการสามารถติดตามการ

ดําเนินงานของฝ่ายจดัการได้ และให้ผู้ ถือหุ้นติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารได้อีกทอดหนึง่ด้วย 

25. จดัให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรค

ตา่งๆ เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยทุธ์ต่างๆ ได้ตามความ

เหมาะสม 

26. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจําปี และแสดงไว้คู่กับรายงานของ

ผู้สอบบญัชี 

 ครอบคลมุเร่ืองสาํคญัตามข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับกรรมการธนาคาร เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของธนาคาร

มีความถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้  

27. ดแูลให้ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย 

และกลยทุธ์ท่ีสําคญัมาใช้ทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้กําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพ่ือให้

ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ี

คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ หรือกําหนด  

28. ดแูลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารจดัทํารายงานการประชมุของคณะกรรมการ

ธนาคารท่ีมีเนือ้หาครบถ้วน โดยระบกุารให้ความเห็นท่ีสาํคญัเป็นรายบคุคลสาํหรับวาระเพ่ือพิจารณาท่ีสาํคญั  

29. ดแูลให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้บริหารระดบัสงูมีความสามารถในการจดัการงานของธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่ม

ธุรกิจทาง การเงินของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผู้มีอํานาจในการจัดการท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมทัง้มี

แผนการสบืทอดตําแหนง่(Succession Plan) สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินของธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง 

30. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร  เพ่ือพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จประจําปีโดย

คํานงึถึง หน้าท่ีความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของสว่นผู้ ถือหุ้นในระยะยาว

ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

31. พิจารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังาน ลกูจ้าง หรือ บคุคล

ใดท่ีทํากิจการให้กบัธนาคาร โดยจะเป็นผู้ ทําการประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ ตามท่ีฝ่ายจดัการนําเสนอ 

32. แต่งตัง้บุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอก 

เพ่ือช่วยเหลอืให้ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมทัง้กําหนดคา่ตอบแทน

และบําเหน็จให้ตามท่ีเห็นสมควร 

33. แต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือดําเนินกิจการอย่างหนึ่งหรือ

หลายอยา่งพร้อมทัง้กําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ตามท่ีเห็นสมควร  ทัง้นี ้โดยให้การสนบัสนนุ ดแูล มอบ

อํานาจให้สามารถ ทํางานได้อย่างเต็มท่ี และสามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็น
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เพ่ิมเติมด้วยคา่ใช้จ่ายของธนาคารได้ ตลอดจนจดัให้มีพนกังานประจําท่ีมหีน้าท่ีติดตาม หาข้อมลู ประสานงาน 

เพ่ือสนบัสนนุการทํางานของคณะอนกุรรมการ 

34. ดแูลให้มีการถ่วงดลุอํานาจในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคญัต่อสดัสว่นหรือจํานวน

ของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบตัิหน้าท่ีถ่วงดลุอยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ  

35. ดแูลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา 

36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้

สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กร 

37. คํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ นอกเหนือจากการดําเนินกิจการเพ่ือผล

ประกอบการทางการเงิน 

38. จดัให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการและแนวทางในการดําเนินงานเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เช่น  นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณ (Code of Ethics 

and Conduct) ท่ีระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการทุกคน และกํากับดูแลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไก

เพียงพอท่ีเอือ้ให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิเป็น

ประจํา 

39. กํากับดูแลวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลวุตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายหลกัของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขนัและ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีได้อยา่งเหมาะสมและปลอดภยั และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อม 

40. กํากับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา

ความลบั  (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) 

รวมทัง้การจดัการข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) 

41. ติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ  คํานึงถึงผลกระทบและการพฒันา

 ทรัพยากรเพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัได้ 

42. จัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ

ดําเนินงานการบริหารความเสีย่ง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

43. ดแูลให้ธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจดัการด้านการให้บริการแกล่กูค้าอยา่ง

เป็นธรรม ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการ ด้านการให้บริการแก่ลกูค้า

อยา่งเป็นธรรม(Market Conduct)  

44. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแส

ภายในองค์กร(Whistleblowing Policy and Procedure) ท่ีมีประสทิธิภาพ  

45. ดแูลให้มีการประเมินการปฏิบตัิหน้าท่ีประจําปีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้ (1) 

วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้
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ประเมินภายนอก (Third- Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ บริหารในตําแหน่ง

สงูสดุของธนาคาร รวมทัง้ดแูลให้กรรมการได้รับการเสริมสร้างทกัษะท่ีจําเป็นในการทําหน้าท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมท่ีจะตดัสนิใจโดยไมอ่ยูภ่ายใต้การครอบงําใดๆ และพร้อมท่ีจะคดัค้านในกรณีท่ี

มีความเห็นขดัแย้งหรือกรณีของความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนมุตัิรายการต่างๆหรือเสนอความเห็นต่อผู้

ถือหุ้นให้อนมุตัิตามท่ีเห็นสมควร โดยยดึหลกัการดงันี ้

 

 หลักความเพียงพอ 

1) กระทําการท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของธนาคาร 

2) การตดัสนิใจนัน้ได้กระทําอยา่งระมดัระวงั และ 

3) การตดัสนิใจนัน้ได้กระทําอยา่งซื่อสตัย์สจุริต โดยไมม่ีผลประโยชน์สว่นตน 

 

หลักความระมัดระวัง 

1) ทําโดยสมเหตสุมผลเยี่ยงกรรมการท่ีอยูภ่ายใต้สถานการณ์เช่นนัน้จะพงึกระทํา 

2) ทําโดยมีข้อมลูอยา่งเพียงพอ  และ 

3) ไมม่ีเหตท่ีุนา่สงสยัวา่ข้อมลูนัน้ไมน่า่เช่ือถือหรือไมถ่กูต้อง 

 

หลักความซื่อตรง 

1) การกระทํานัน้มีจดุมุง่หมายโดยชอบ 

2) การตดัสนิใจโดยไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ 

3)  การไมนํ่าข้อมลูหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน 

 

การสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนกรรมการ 

เป็นอํานาจหน้าท่ีของผู้ ถือหุ้นในการเลอืกตัง้บคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้

ดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการทําหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะดํารง

ตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะ

นําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบั

ของธนาคารดงันี ้

• โดยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น กําหนดให้มีจํานวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12  คน โดย

กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

• ในการออกคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการของธนาคาร ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 16 คือ 

 )1(  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มหีนึง่เสยีง 
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)2(  การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือหลายคนตามจํานวน

กรรมการทัง้หมดท่ีจะต้องเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ

ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือหลายคน ให้แต่ละคนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียง

เลือกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่ทัง้หมด โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

)3(  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ใช้การจบัสลากตามวิธีท่ีประธาน

ในท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีออก

จากตําแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ ทัง้นี ้กรรมการซึ่ง

พ้นตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

4. การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการท่ีคงเหลือ

อยู่เป็นผู้    สรรหาบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีวา่งลงจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน ทัง้นี ้

มติคณะกรรมการธนาคารจะต้องมคีะแนนไมน้่อยกวา่ 3  ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่ 

 

นอกจากนี ้พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่การให้ธนาคาร

พาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ของธนาคารแหง่ประเทศไทยออกจากตําแหนง่ได้และให้ธนาคารแตง่ตัง้

บคุคลอ่ืนโดยความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเข้าดํารงตําแหนง่ดงักลา่วแทน โดยให้ถือวา่คําสัง่ของธนาคาร

แหง่ประเทศไทยท่ีให้ถอดถอนหรือแตง่ตัง้กรรมการนีเ้ป็นท่ีสิน้สดุ 

 

 

ในปี 2562 รายละเอียดการเข้าประชมุของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยสรุปได้ดงันี ้

                                                                                                                                                                                            หน่วย: ครัง้ 

ลําดบั รายช่ือกรรมการ 

(จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จํานวน

ครัง้ท่ีประชมุ) 

(1) 

คณะกรรมการ

ธนาคาร 

(2) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(3) 

คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบ 

แทน สรรหา และ

การกํากบัดแูล

กิจการ 

(4) 

Board Risk and 

Compliance 

Committee 

1 

 

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง 

 

 

12/12 - 12/12 - 

  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 

(ล า อ อ ก มี ผ ล ตั ้ง แ ต่ วั น ท่ี  23 

พฤษภาคม 2562) 

 

4/4 - - - 
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ลําดบั รายช่ือกรรมการ 

(จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ/จํานวน

ครัง้ท่ีประชมุ) 

(1) 

คณะกรรมการ

ธนาคาร 

(2) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(3) 

คณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบ 

แทน สรรหา และ

การกํากบัดแูล

กิจการ 

(4) 

Board Risk and 

Compliance 

Committee 

2 นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ 11/12 - 12/12 - 

3 นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น 12/12 - - 10/12 

4 ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ 11/12 12/12 - 9/10 

5 นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ 

 

8/8 9/9 -  

 

นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 

(ลาออกมีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 

กมุภาพนัธ์ 2562) 

1/1 - - 1/1 

6 นายณฐัศกัดิ์ โรจนพิเชฐ 7/8 - - 3/4 

 

 

 

นายมาริษ สมารัมภ์ 

(ลาออกมีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 

เมษายน 2562) 

 

4/4 4/4 - - 

7 นายชาญมน ูสมุาวงศ์ 10/12 11/12 12/12  

8 
เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โน

เออร์ ราชิด 

11/12 - - 8/10 

 

ด า ตุ 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 ท่ี  16 

มกราคม 2562) 

 

1/1 - 1/1 - 

9 
เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล 

อาฮ์มดั 
9/12 - - 8/10 

     

ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน  

(ลาออกมีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 

มกราคม 2562) 

- - - 1/1 

   10 นางอรนชุ  อภิศกัดิศ์ิริกลุ    

 

7/7 5/5 - - 

 11 นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ 1/1 - - 7/8 

 

นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ 

(ลาออก มีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 

ตลุาคม 2562  

1/1 - - 1/1 
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8.2  คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร มีดงันี ้

1. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      

2. นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุ 

ธุรกิจบริหารเงิน     

3. นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสีย่ง 

4. นายพรชยั ปัทมินทร ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุ 

บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

5.   นางบษุกร  พทุธินนัทน์ ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

6.   นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

7. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 

8. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

9. นายประภาส ทองสขุ ผู้บริหารสงูสดุสือ่สารองค์กร 

10. นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน 

 11. นายตนั คีท จิน รองผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 

12. นายลมิ ยอง เทียน ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์ 

13. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 

14. นายจิตติวฒัน์ กนัธมาลา ผู้บริหารสงูสดุธนบดีธนกิจ  

15. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ ผู้บริหารสงูสดุบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า 

16. นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย 

 

  ผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ไป และผู้บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผู้บริหารท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (สาํนกังานก.ล.ต.) มีจํานวน 14 คน ดงันี ้

1. นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. 

3. 

4. 

5. 

นายสธีุร์ โล้วโสภณกลุ 

นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ 

นายพรชยั ปัทมินทร 

นางบษุกร พทุธินนัทน์ 

ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน 

ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสีย่ง  

ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ

ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

6. 

7. 

8. 

นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ 

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร 

นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว 

ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 

ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

9. นายประภาส  ทองสขุ ผู้บริหารสงูสดุสือ่สารองค์กร   

10. นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน 
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11. 

12. 

13. 

14. 

 

นายตนั คีท จิน 

นายเพา จาตกานนท์ 

นายลมิ ยอง เทียน  

นางสาวแวววลยั วฒันา 

รองผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 

รองผู้บริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน 

ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์ 

ผู้บริหารควบคมุการเงิน 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริหารโดยตําแหน่งและมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอํานาจหน้าท่ีในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามท่ี

คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

2. บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร  

3. กํากับดูแลบริหารให้พนกังานและลกูจ้างทุกระดบัปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการธนาคาร 

4. ติดต่อสร้างความสมัพนัธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

5. เป็นผู้แทน หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยงานภายนอก หนว่ยงาน

กํากบัดแูล หรือกระทํานิติกรรมใดๆ ท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใต้

ขอบเขตวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัธนาคาร 

6. พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  
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โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร  
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8.3   เลขานุการบริษัท 

 

ธนาคารได้แต่งตัง้ นางปฏิมา จําปาสุต เป็นเลขานุการบริษัทและทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีให้

คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้  

- ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบือ้งต้นแกก่รรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัตา่งๆของธนาคารให้

มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

- จดัให้มีและดําเนินการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตาม

ให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร หนงัสือ

นดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของธนาคาร 

- ดําเนินการจดัเตรียมเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม ่แนะนําลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม ่

- จดัให้มีหลกัสตูรฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทกัษะและประสบการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การทําหน้าท่ีกรรมการ 

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับธนาคาร เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

- ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป เพ่ือให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของธนาคาร 

- ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ/กําหนด 

- อบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิการศกึษา การอบรม ประสบการณ์ทํางานของเลขานกุารบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1  

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

 ในรายงานนี ้จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายคา่ตอบแทนและคา่ตอบแทนท่ีธนาคารจ่ายให้แก่

กรรมการและผู้บริหารแตล่ะคน โดยในปี 2562 ธนาคารจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่

รับรองในฐานะกรรมการธนาคาร และคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยรวมทัง้สิน้ 11,267,000 บาท 

(ปี 2561: 12,891,200 บาท) รายละเอียด ดงันี ้
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1.   คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  จํานวน    6,364,000  บาท        (ปี 2561:  8,012,200  บาท) 

2.   คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   จํานวน   2,104,400   บาท       (ปี 2561:  1,884,800  บาท) 

   3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   จํานวน   1,602,000   บาท       (ปี 2561:  1,494,400  บาท)    

  สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ  

4.   คา่ตอบแทน Board Risk and   จํานวน    1,196,600  บาท       (ปี 2561 :  1,499,800  บาท) 

   Compliance Committee  

                              หนว่ย: บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ 

   คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ตําแหนง่ 

  

  

 คณะกรรมการ  

ธนาคาร ตรวจสอบ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

สรรหา และการกํากบัดแูล

กิจการ 

Board Risk 

and 

Compliance 

Committee 

1 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง 

 

 

ประธานกรรมการ 1,952,000  - 480,000  - 

2 

น าย จัก รม ณ ฑ์  ผ า สุก ว นิ ช                 

(ลาอ อ ก มี ผ ลตั ง้แ ต่ วัน ท่ี 23 

พฤษภาคม 2562) 

  

 

 

 

 

  

  

 

- 
    

800,000 
 -  -  - 

3 นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ กรรมการอิสระ 508,000  - 624,000  - 

4 นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น กรรมการ 508,000  -  - 558,600 

5 ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ 508,000 480,000  - 382,000 

6 นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ 

 

กรรมการอิสระ 352,000 338,000  -  - 

7 

นายจิตรพงษ์ กว้างสขุสถิตย์ 

(ลาออกมีผลตัง้แตว่นัท่ี 22

กมุภาพนัธ์ 2562) 

กรรมการ 68,000  -  - 62,000 

8 นายณฐัศกัดิ์  โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ 332,000  -  - 142,000 

9 

นายมาริษ สมารัมภ์ 

(ไมรั่บการตอ่วาระการดํารง

ตําแหนง่กรรมการมีผลตัง้แต่

วนัท่ี 18 เมษายน 2562) 

 

 - 176,000 288,000  -  - 

10 นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการอิสระ 528,000 462,000 458,000  - 

11 เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน 

  

กรรมการ - -  -   - 
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รายช่ือคณะกรรมการ 

   คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ตําแหนง่ 

  

  

 คณะกรรมการ  

ธนาคาร ตรวจสอบ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

สรรหา และการกํากบัดแูล

กิจการ 

Board Risk 

and 

Compliance 

Committee 

12 

ดาตุก์  โจเซฟ โดมิ นิค ซิลวา 

(ลาออก มีผลตัง้แต่วัน ท่ี  16 

มกราคม 2562) 

 

- 44,000  - 40,000  - 

13 เอ็ น จิ ก  ช า ฮ์ นั ซ  ฟ า รุก  บิ น 

จมัมลั อาฮ์มดั 

กรรมการ  -  -  -  - 

14 

ดาโต๊ะ ล ีค็อก ควอน      

(ลาออกมีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 

มกราคม  2562) 

กรรมการ 44,000 - - 52,000 

   15 นางอรนชุ  อภิศกัดิศ์ิริกลุ    

 

กรรมการอิสระ 308,000 536,400  -  - 

16 นายอดศิร เสริมชยัวงศ์ กรรมการ  -  -  -  - 

17 นายกิตติพนัธ์ อนตุรโสตถิ        

(ลาออก มีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 

ตลุาคม 2562 

 

 - 236,000  -  -  - 

รวมค่าตอบแทน 6,364,000 2,104,400 1,602,000 1,196,600 

 

ข.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง    

   

 คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจดัการเพ่ือพิจารณาปรับค่าจ้างและ

บําเหน็จประจําปีโดยคํานงึถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเสีย่งตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเพ่ิมมลูคา่ในสว่นของผู้ ถือ

หุ้นระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังานหรือลกูจ้างของธนาคาร

หรือบคุคลใดท่ีทํากิจการให้กบัธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาโครงสร้างและหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการจ่าย 

โดยจ่ายให้แก่ผู้ ทําการประจําหรือไมป่ระจําก็ได้ตามท่ีฝ่ายจดัการนําเสนอ  ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ

เงินเดือนของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไปหรือผู้ซึ่งดํารงตําแหนง่เทียบเทา่และผู้บริหารในสายงานบญัชี
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และการเงินจํานวน  14  คน ตามนิยามผู้บริหารของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 111.37 ล้านบาท และจ่าย

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ไปจํานวน 50 คนตามนิยามผู้บริหารของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 298.10 ล้านบาท 

  (2) ค่าตอบแทนอื่น 

  ในปี 2562 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป

หรือผู้ซึง่ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่และผู้บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน จํานวน 14 คนตามนิยามผู้บริหารของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4.40 ล้านบาทและสมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป

จํานวน 50 คนตามนิยามผู้บริหารของ ธปท. รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 13.10 ล้านบาท 

 

8.5  องค์กรและบุคลากร 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 2,959 คน โดยเป็นพนกังานท่ีประจําอยูส่าขาจํานวน 704 คน 

และพนกังานท่ีปฏิบตัิงานท่ีสาํนกังานใหญ่ จํานวน 2,255 คน 

 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัๆ ดงันี ้ 

 

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 1  คน 

2.      ธุรกิจขนาดใหญ่   

 

  

2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

2.2 ธุรกิจบริหารเงิน 

111 

87 

คน 

คน 

  2.3 ธนบดีธนกิจ 34 คน 

3. ธุรกิจรายยอ่ย 1,441 คน 

4. พาณิชย์ธนกิจ 182 คน 

5. ธุรกรรมการเงิน 44 คน 

6. บริหารความเสีย่ง       88 คน 

7. การเงิน 143 คน 

8. สารสนเทศและปฏิบตัิการ 581 คน 

9. กฎหมาย 15 คน 

10. กลยทุธ์ 18 คน 

11. ทรัพยากรบคุคล 62 คน 

12. สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่  

(รวมเลขานกุารกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

12 คน 

13 วิจยั 9 คน 

14. สือ่สารองค์กร 23 คน 

15. 

16. 

ตรวจสอบภายใน 

กํากบัการปฏิบตัิงาน 

53 

45 

คน 

คน 
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17. 

 

บริหารงานประสบการณ์ลกูค้า 10 คน 

 รวม 2,959 คน 

นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทาํแผนบริหารงานบุคคล 

ธนาคารมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในทกุระดบั โดยมุ่งเน้นด้านการพฒันาทางอาชีพและการวางแผน

บุคลากรภายใน เพ่ือทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมทัง้ในด้านความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะท่ีจําเป็นในตําแหน่งงานนัน้ๆ เพ่ือสนบัสนุน

การเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ธนาคารได้นําเสนอ 3D Academy (Digital, Data, Design) ขึน้มาเพ่ือช่วย

พฒันาทกัษะใหม่ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของธนาคารในอนาคต 

นอกจากนี ้ธนาคารยังคงส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ 

mentoring and coaching การเรียนรู้จากผู้ อ่ืน (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ( 

e-learning) ผา่นโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลาอีกด้วย 

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการสําหรับพนกังาน เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทุนประกนัสงัคม เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน

เสยีชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจําปี ห้องพยาบาลของธนาคาร สวสัดิการพนกังานประเภทสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยั สินเช่ือรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ สนิเช่ือเพ่ือการศกึษา และสินเช่ือเอนกประสงค์ เพ่ือให้ธนาคารสามารถแข่งขนักบั

ธนาคารชัน้นําของประเทศและรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้คงอยู่กบัธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําท่ี

ธนาคารจ่ายให้แก่พนกังานในปีบญัชีดงักลา่วเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 2,643.77 ล้านบาท ธนาคารยงัคงมีแผนท่ีจะปรับปรุง

สวสัดิการเพ่ือพนกังานในด้านตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างท่ีลกูจ้างเลอืกและต้องการเข้าร่วมทํางาน

ด้วย   

 

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ในปี 2562 ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทัง้สิน้จํานวน 479 หลกัสูตร ประกอบด้วยการฝึกอบรมภายใน

ธนาคารจํานวน 270 หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจํานวน 209 หลกัสตูร โดยมีจํานวนพนกังานเข้ารับการอบรม

จํานวนทัง้สิน้ 2,905 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานทัง้หมดหรืออัตราเฉลี่ยเท่ากับ 5 วันต่อคนต่อปี โดยมี

ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพนักงานเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 21.4  ล้านบาท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) โดย

ธนาคารมุ่งเน้นการเพ่ิมทกัษะท่ีจําเป็นและความรู้เก่ียวกบัธุรกิจดิจิทลัผ่าน 3D Academy (Digital, Data, Design) อาทิ

เช่น  หลักสูตร Future Data Scientist Programme, Design Thinking Experience Workshop เป็น ต้น นอกจากนี ้

ธนาคารยงัได้พฒันาหลกัสตูรภายในเพ่ือยกระดบัการสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้าในหลกัสตูร CIMB BEATS ตลอดจน

ให้ความสําคญัและสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพตา่งๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ เช่น หลกัสตูรการวาง

แผนการลงทนุมืออาชีพ หลกัสตูรขอรับใบอนญุาตการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต/ประภนัวินาศภยั เป็นต้น 

 

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท 2562 2561 
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ร้อยละ ร้อยละ 

ลาป่วย 24.60 18.50 

ลาหยดุจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน 0.0 0.0 

อ่ืนๆ 75.40 81.50 

จํานวนวนัลาป่วยเฉลีย่ตอ่พนกังาน (วนั/คน)  2.80 2.93 

จํานวนผู้เสยีชีวิตจากอบุตัิเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการทํางาน (ราย)  0 0 

 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตและสขุภาพของพนกังานทุกคน จึงได้กําหนด

นโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย โดย

ธนาคารได้จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือดําเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนกังานธนาคารให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง ตามมาตรฐานของระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สิง่แวดล้อมท่ีกําหนดไว้ 

2. ปฏิบตัิตามกฎกระทรวงแรงงานวา่ด้วยเร่ืองกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการด้านความปลอดภยั อา

ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 9 

กรกฎาคม 2553 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําและรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆของพนักงานและ

ผู้ เก่ียวข้อง  

 

การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในอาคาร 

ธนาคารได้ดําเนินการติดตามดแูลให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานทัง้พืน้ท่ีภายในอาคารและพืน้ท่ี

บริเวณโดยรอบอาคารเพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัท่ีดีของพนกังานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอและมี

ประสทิธิภาพดงันี ้

•  การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพ่ือให้สภาพแวดล้อมและอากาศภายในอาคารมีความ

ปลอดภยัจากมลพิษและเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

•  การตรวจวัดคุณภาพนํา้ดื่มภายในอาคาร  เพ่ือให้พนกังานและลกูค้าผู้มาติดตอ่เกิดความเช่ือมัน่ในความ

สะอาดและปลอดภยัของคณุภาพนํา้ดื่ม ตามมาตรฐานกรมอนามยั อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  

•  การตรวจระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร  เพ่ือให้ระบบดบัเพลิงและป้องกันอคัคีภยั

ของธนาคารมีความสมบรูณ์ตลอดเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย จึงกําหนดให้มีการตรวจระบบและอปุกรณ์ท่ี

เก่ียวกับอคัคีภัยอย่างสมํ่าเสมอ และมีการฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน

อาคารเป็นประจําทกุเดือน รวมถึงจดัให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจําปีตามกฎหมายกําหนด 
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•  การจัดพืน้ที่จอดรถจักรยานภายในอาคารสํานักงานใหญ่  เพ่ือสนบัสนนุให้พนกังานมีสขุภาพท่ีแข็งแรง

สมบูรณ์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานโดยลดการใช้นํา้มนัเชือ้เพลิง  จึงจัดสถานท่ีจอดรถจักรยานเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแก่พนกังานและลกูค้า ตลอดจนผู้ ท่ีมาติดตอ่งาน 

•  การจัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ต้นสําหรับพนักงาน”  เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะการ

ดบัเพลิง ทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดความคุ้นชินกบัการใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ ตลอดจน

การอพยพท่ีถกูต้อง  

•  การจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น” เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะในการให้

ความช่วยเหลอืและช่วยชีวิตเบือ้งต้นสาํหรับพนกังาน 

 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน  

ธนาคารกําหนดให้มีการใช้นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงานเก่ียวกับ

มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานแห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy 

Conservation Policy) ท่ีผ่านมาธนาคารได้มีการติดตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานต่างๆ พร้อมกับนํามาตรการจัดการ

ประหยดัพลงังานมาประยกุต์ใช้และถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคนท่ีต้องร่วมมือในการอนรัุกษ์พลงังานอย่างต่อเน่ือง

และให้คงอยูย่ัง่ยืนสบืตอ่ไป  โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการดงันี ้ 

•  การติดตัง้แผงโซล่าร์เซล บริเวณดาดฟ้าอาคารสํานกังานใหญ่ โดยนํากระแสไฟฟ้าท่ีได้มาใช้จ่ายไฟส่อง

สวา่งบริเวณอาคารและบริเวณท่ีจอดรถของธนาคาร   

•  การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจาก T5 เป็น LED ภายในสาํนกังาน เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร   

•   ติดตัง้ระบบควบคุมความเร็วลมของเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือควบคมุความเร็วให้เหมาะสมกบัอณุหภมูใิน

แตล่ะสว่นของสาํนกังาน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของระบบปรับอากาศ และลดการใช้พลงังาน  

•  เปลี่ยนระบบ Chiller ใหมเ่พ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพเก่าและสิน้เปลอืงพลงังาน  

•  การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเลี่ยงการเปิดใช้พลงังานไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าสงู (On Peak) ระหวา่งเวลา 09.00-22.00 น. และให้ใช้พลงังานไฟฟ้าในช่วงท่ีมีการใช้ไฟฟ้า

ตํ่า (Off Peak) ระหวา่งเวลา 22.01-08.59 น. กบัระบบเคร่ืองสบูนํา้ดีท่ีใช้ภายในอาคารสาํนกังานใหญ่                 

•  จัดให้มีโครงการ CIMBTHAI GO GREEN  เพ่ือการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติกท่ีใช้

แล้วทิง้ และกลอ่งโฟมบรรจอุาหาร โดยจดักิจกรรมให้ยืมถงุผ้าและแก้วเซรามิกเพ่ือใช้งาน  รวมทัง้สง่เสริมให้

นําภาชนะส่วนตัวมาซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มในราคาพิเศษ เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานตระหนักถึง

ผลกระทบจากขยะพลาสติก  

•  ปรับเปลี่ยนประเภทนํา้มันที่ใช้กับรถยนต์ของธนาคาร จากเดิมใช้นํา้มนัแก๊สโซฮอล์ 91 มาเป็นนํา้มนั

แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เพ่ือสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนท่ีผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ และช่วยลด

มลพิษทางอากาศ 
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นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าท่ี

พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ โดยให้อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมกับ

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้สอดคล้องและเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการใน

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดับเดียวกัน  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ตลอดจน

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึง

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ เช่น เป็น

สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมในอตัราท่ีเหมาะสมด้วย ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิโครงสร้าง

และอัตราค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยทัง้รูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดย

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความ

เหมาะสม 

 

นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผู้บริหารและพนักงาน 

นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้กบัพนกังานทกุคน โดยนโยบายนีจ้ะทําให้มัน่ใจว่า ธนาคารจะ

สามารถดึงดดูบคุลากรท่ีมีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานในระดบัสงูให้ปฏิบตัิงานกับ

ธนาคาร เพ่ือความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธนาคาร ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของ

ตําแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกบัสถาบนัการเงินและบริษัทชัน้นําอ่ืนๆ 

ในประเทศไทย 

 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 

ธนาคารกําหนดค่าตอบแทนให้กบัพนกังานทกุคน โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เช่น เงินเดือน ค่า

ครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ส่วนค่าตอบแทนอ่ืน ธนาคารได้กําหนดสิทธิ

ประโยชน์เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ ประกนัชีวิตและประกนัอบุตัิเหต ุเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

และสวสัดิการเงินกู้ตา่งๆ ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและตามท่ีธนาคารจะประกาศเปลีย่นแปลง 

  

การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผู้บริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่าย

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของผู้บริหารระดบัตัง้แตผู่้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ (U2) ขึน้ไป ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาอนุมตัิ ซึ่งจะเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และสอดคล้องกบัผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน ทัง้ท่ีเป็นตวัชีว้ดัด้านการเงิน ตวัชีว้ดั

ด้านลกูค้า ตวัชีว้ดัเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันากระบวนการทํางาน รวมทัง้ตวัชีว้ดัด้านบคุลากร ทัง้นี ้ผู้บริหารจะได้รับ

คา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอ่ืนตามท่ีธนาคารกําหนด 
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การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับพนักงาน 

ทรัพยากรบุคคลจะกําหนดอัตราค่าตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืนของพนักงานระดับตัง้แต่

ผู้ อํานวยการอาวุโส (U3) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน ตําแหน่งหน้าท่ี คุณวุฒิ 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และความรับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอผู้บริหารซึ่งมีอํานาจอนุมตัิตามอํานาจอนุมัติของธนาคาร

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

การปรับขึน้เงนิเดือนประจาํปี 

พนกังานของธนาคารและผู้บงัคบับญัชาจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในปีท่ีผ่านมาและกําหนด

เป้าหมายในปีถัดไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนกังานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตัิงาน ประกอบกับผล

ประกอบการของธนาคารเป็นหลกั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ

ดแูลกิจการและได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามความ

เหมาะสมและความจําเป็นตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

 

การจ่ายเงนิรางวัลพิเศษ (Bonus) 

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (Bonus) เป็นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน

ราวลัพิเศษให้พนกังานทราบเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละรายท่ีมี

ผลการปฏิบตัิงานไม่ตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ รวมถึงต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามท่ีจะไมม่ีสทิธิได้รับเงิน

รางวลัพิเศษตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการ

กํากบัดแูลกิจการและได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

 

นโยบายการสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร 

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง้

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และนําเสนอช่ือพร้อมความเห็นต่อ

คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ หรือพิจารณาก่อนนําเสนอต่อให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้

หลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในข้อบงัคบั กฎหมาย และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง 

 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ รับผิดชอบทบทวนและพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคล

ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง่ผู้บริหารของธนาคารเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ และนําเสนอตอ่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยธนาคารได้มีการจดัทํากระบวนการจ้างผู้บริหารของธนาคารเพ่ือให้มัน่ใจ

วา่การสรรหาและการแตง่ตัง้ผู้บริหารมีคณุสมบตัิท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานกํากบั

ดแูลท่ีเก่ียวข้อง 
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นโยบายสิทธิมนุษยชน 

ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิด้านสิทธิมนษุยชนตามหลกัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติเพ่ือให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนุษยชนตามข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกําเนิด 

เชือ้ชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทัง้การไม่ร่วม เก่ียวข้อง หรือสนบัสนุนหน่วยงานหรือ

บคุคลท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี 

 

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการกระทําหรือการดําเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิด

ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องไมล่ะเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เช่น การทําซํา้ ดดัแปลง หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รับ

อนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์ิ 

 

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

เพ่ือควบคมุและติดตามดแูลการทําธุรกรรมระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักล่าว ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (รายงานการมีส่วนได้เสีย) 

โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต่อเลขานุการบริษัท

ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากสิน้สดุรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลู (ถ้ามี) โดยเลขานกุารบริษัทจะ

นําเสนอสําเนารายงานการมีสว่นได้เสียดงักลา่วต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบภายใน 7 

วนัทําการนบัจากวนัท่ีเลขานกุารบริษัทได้รับรายงานดงักลา่วจากกรรมการและผู้บริหาร 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริต และเพ่ือให้มัน่ใจวา่ธนาคารมีแนวปฏิบตัิและข้อกําหนดท่ีเหมาะสมในการป้องกนัคอร์รัปชัน่ ธนาคารยงั

ได้จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิ เร่ือง การต่อต้านการคอร์รัปชนั เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ 

ยดึถือและปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด   
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ข้อมลูการถกูเปรียบเทียบปรับของธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หน่วยงานกํากบัดแูลของ

ทางการ 

 

รายละเอียดการถกูเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานกํากบัดแูลของทางการ 

สําหรับปี 2562 ความผิดที่ถกูเปรียบเทียบปรับบอ่ยที่สดุ 3 อนัดบัแรก ในรอบ  

5 ปีที่ผ่านมา 

ยอดรวมทัง้

สิน้ (บาท) 

จํานวนสงูสดุ 3 อนัดบัแรก มาตรา กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

มาตรา กฎหมายที่

เก่ียวข้อง 

1. ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย 

- - - - 

 

มาตรา 66 และ 

71 

พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

- - - - 

 

มาตรา 113 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 

 

3. สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัและ

สง่เสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 

- - - - 

 

- - 

 

สรุป ในปี 2562 ธนาคารไมมี่รายการที่ถกูเปรียบเทียบปรับ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารถกูเปรียบเทียบปรับรวมทัง้สิน้ 

2 รายการ 
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9.   การกาํกับดูแลกิจการ 

 

9.1   นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

ธนาคารเช่ือมัน่ว่าความพยายามอย่างต่อเน่ืองของธนาคารในการสร้างวฒันธรรมและโครงสร้างการกํากบัดแูลกิจการท่ี

แข็งแกร่งทั่วทัง้องค์กรจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนัน้ ธนาคารจึงมุ่งมั่น

ดําเนินการเพ่ือกําหนดหลกัปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดบัสงูสดุสาํหรับกิจกรรม

ตา่งๆ ของธนาคาร 

 

หลักการกาํกับดูแลกิจการ 

ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนด ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ โดย

กําหนดกระบวนการควบคุมภายในเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจและการควบคุมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงด้านการเงินและการ

ปฏิบัติการ ตลอดจนการกํากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัิงานทําหน้าท่ีติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ 

ของธนาคารให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ท่ีตัง้ไว้ในขณะท่ีมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี ้ธนาคารยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานในเร่ือง

จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนระเบียบปฏิบตัิทางวินยั 

 

ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

เพ่ือให้ผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจและเช่ือมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร อนัจะช่วยเสริม

ศกัยภาพในการแขง่ขนัและมลูคา่เพ่ิมตลอดจนสร้างความมัน่คงในระยะยาวให้แก่ธนาคาร  

 

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ประโยชน์ และหลกัปฏิบตัิของหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560  (CG Code) ท่ีออกโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในการสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่ง

ยัง่ยืน  ดังนัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีมติอนุมัติทบทวน

นโยบายหลกัการกํากับดูแลกิจการของธนาคารให้สอดคล้องกับ CG Code  เพ่ือนํามาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ

ธนาคาร เพ่ือให้ครอบคลมุและทนัตอ่พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

 

การกาํกับดูแลกิจการ 

 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

ธนาคารคํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิพืน้ฐานอย่างเทา่เทียมกนั รวมทัง้มีการสื่อสารกบัผู้

ถือหุ้นในเชิงรุกอยูเ่สมอ เช่น สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น การได้รับทราบข้อมลูขา่วสารตา่งๆของธนาคาร การมีสว่นแบ่ง

กําไรอยา่งเทา่เทียม และการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาตดัสนิใจใน

เร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั เช่น การแต่งตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรรกําไร การจ่ายเงินปันผล 

การเพ่ิมทนุหรือลดทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  
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ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดรอบปีบัญชีของธนาคาร สําหรับการ

ประชุมคราวอ่ืนนอกเหนือจากการประชุมสามญัซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้

ตามแตจ่ะเห็นสมควร ทัง้นี ้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของธนาคารประจําปี 2562 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2562 

 

ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึง

เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการธนาคารลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือ

หุ้นในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนด ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระหรือเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ 

 

ในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยวาระการ

ประชมุมีการระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ได้ระบขุ้อเท็จจริงและเหตผุล ตลอดจน

ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึง่ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในการเข้า

ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปี 2561 ท่ีเป็นรูปเลม่ โดยธนาคารได้

มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้ จัดส่ง

หนงัสือนดัประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจาณาลว่งหน้าก่อนการประชุม 14 วนั รวมทัง้ได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั เพ่ือเปิดโอกาสให้  

ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจลงมติ นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ตลอดจนโฆษณาคําบอกกลา่วหนงัสอืนดัประชุมทางหนงัสือพิมพ์

รายวนัเป็นเวลา 3  วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัตามท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้  ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ธนาคาร

ได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน และ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และเพ่ือรักษาสทิธิและความเท่าเทียมกนัของ  

ผู้ ถือหุ้น โดยธนาคารได้นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพ่ือจดัพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการ

ประชุม นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชุมอย่าง

น้อย 2 ชัว่โมง และในระหวา่งการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในวาระท่ียงัไมล่ง

มติได้อีกด้วย ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะมอบให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จัดทําแบบฟอร์ม

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และได้แนบแบบฟอร์มดงักล่าวจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อม

หนังสือนัดประชุม นอกจากนี ้ธนาคารยังเพ่ิมทางเลือกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบอํานาจให้กรรมการธนาคารออกเสียง

ลงคะแนนแทน โดยได้เสนอช่ือกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ ทัง้นี ้ในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 มีผู้ ถือหุ้นจํานวน 7 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ เป็น

ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชมุร้อยละ 90 และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะรวมจํานวน 400 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 33,090,829,117 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.0278 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ก่อนเข้าสูก่ารประชุมตามวาระ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
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ชีแ้จงในท่ีประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสทิธิในการลงคะแนน ประธานกรรมการซึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุได้ให้

ความมัน่ใจวา่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี ้

ธนาคารยงัได้นําเสนอข้อมลูในระบบวีดีทศัน์ รวมทัง้จดัให้มีการแปลเป็นภาษาองักฤษเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น

ต่างชาติ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องได้ตอบคําถาม รวมทัง้ให้ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน นอกจากนี ้

การนบัคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็นไปอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส การลงคะแนนเสียงในแตล่ะระเบียบวาระเป็นไป

ตามลาํดบัในหนงัสอืนดัประชมุ โดยไมม่ีการเพ่ิมหรือสลบัวาระการประชุมในการนบัคะแนนเสียง ธนาคารใช้บตัรคะแนน

เสยีงท่ีมีบาร์โค้ด และเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง ภายหลังการประชุมผู้ ถือหุ้ น 

ธนาคารได้จัดทํารายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ สรุปสาระสําคญัของคําถาม คําชีแ้จง ตลอดจน

ข้อคิดเห็นตา่งๆ และคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระวา่มีคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็น

ด้วย และงดออกเสยีงจํานวนเทา่ไร เป็นต้น โดยธนาคารได้จดัสง่ร่างรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นต่อหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ี

เก่ี ยว ข้องภายใน 14 นับ แต่วัน ป ระชุม ผู้ ถื อหุ้ นซึ่ ง เป็ น ไป ตาม ท่ีก ฎห ม ายกําห นด  และเผยแพ ร่ใน เว็บ ไซ ต์ 

www.cimbthai.com สาํหรับให้ผู้ ถือหุ้นใช้อ้างอิงด้วย 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

ธนาคารตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้หน้าท่ีในการดแูลผลประโยชน์ของ     

ผู้ ถือหุ้นทุกราย ธนาคารจึงได้จดัให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือ

ป้องกนัการนําข้อมลูภายในของธนาคารไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์ห้ามมิ

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะใช้ข้อมูลภายในอนัเป็น

สาระสําคญัและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพ่ือทํา

การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมูลนัน้จะเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากนี ้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และผู้ดํารง

ตําแหน่งระดับบริหารหน่วยงานขึน้ไปหรือเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรือการเงิน รวมถึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับ

กรรมการหรือผู้บริหาร ได้แก่คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภริยา (แตไ่ม่ได้จดทะเบียนสมรส) บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

และนิติบคุคลท่ีกรรมการหรือผู้บริหาร หรือคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยูกิ่นกนัฉนัสามีภริยา (แตไ่ม่ได้จดทะเบียนสมรส) หรือบตุรท่ียงั

ไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดและมี

สดัสว่นการถือหุ้นมากท่ีสดุในนิติบคุคลดงักลา่ว มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมถึง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และนําสง่สาํเนารายงานดงักลา่วให้กบัสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ภายในกําหนดเวลาเดียวกนั เพ่ือ

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัการถือหุ้นและ/หรือหลกัทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้กําหนดนโยบายให้กรรมการของธนาคารเปิดเผย

การซือ้ขายหุ้ นและการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคาร โดยให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบด้วย 

นอกจากนีธ้นาคารยังได้จัดทําหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ

ธนาคารท่ีครอบคลุมเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และโปร่งใส 

 

http://www.cimbthai.co/
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ธนาคารให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ไม่วา่จะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่

ค้า เจ้าหนี ้และหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง   

 

จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร (CIMB Thai Code of Conduct) 

 

1. ลูกค้า 

ธนาคารมุ่งมัน่ในการนําเสนอบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ และการปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้า รวมทัง้ปฏิบตัิต่อ

ลกูค้าอย่างเป็นธรรมในการทําธุรกรรมต่างๆ  เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ดงักล่าว ธนาคารได้จัดตัง้หน่วยงานบริหารงาน

ประสบการณ์ลกูค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยหนว่ยงานนี ้จะทํางานร่วมกบัศนูย์บริการลกูค้า

ทางโทรศพัท์ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือทําหน้าท่ีรับและดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของลกูค้า ทัง้นี ้หน่วยงาน

บริหารงานประสบการณ์ลกูค้าได้จดัทํานโยบายการจดัการเร่ืองร้องเรียนเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงหลกัและเป็นแนวทางใน

การรับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการ หน่วยงาน

บริหารงานประสบการณ์ลกูค้าเป็นหนว่ยงานกลาง มีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนของลกูค้า เพ่ือให้

มัน่ใจว่าเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทนั

เหตกุารณ์ ซึง่การจดัการเร่ืองร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมนีม้ีผลตอ่ความไว้วางใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าต่อ

ธนาคารเช่นกัน นอกจากนี ้ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการรักษาข้อมูลของลกูค้าโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอ่ืน เว้นแต่เป็นกรณีเปิดเผยตามท่ี

กฎหมายกําหนดหรือได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้าเทา่นัน้ 

 

2.  ผู้ถอืหุ้น 

ธนาคารให้ความสําคญักบัการมีระบบการทํางานท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ

ควบคมุภายใน  และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดย

ถือเป็นนโยบายท่ีพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้ น ปกป้องรักษา

ทรัพย์สนิ และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม ในขณะเดียวกนัก็สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิอยา่งเต็มท่ีและเทา่เทียม

กนัในลกัษณะท่ีเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีมีการพิจารณาในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สว่นได้เสยีรายนัน้จะต้องงดออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว นอกจากเป็นการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 

3.  พนักงาน 

ธนาคารเชื่อมัน่ในการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ความสําคญักับการพฒันาคณุภาพของ

บุคลากร โดยส่งเสริมให้พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสในการยกระดบั

การปฏิบตัิงานของตนและมีทางเลอืกในการพฒันาวิชาชีพมากขึน้ การดําเนินการดงักลา่วจะช่วยให้ธนาคารมีการเติบโตท่ี

ยัง่ยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็นอยา่งดี แม้แตใ่นภาวะท่ีตลาดมกีารแขง่ขนัรุนแรงก็ตาม 
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4.  เจ้าหนีแ้ละคู่ ค้า 

ธนาคารยึดมัน่ในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดบัสงูและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั โดยทํา

ธุรกิจกบัเจ้าหนีแ้ละคูค้่าอยา่งเป็นธรรมและสอดคล้องกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

 

5.  คู่แข่ง 

ธนาคารเห็นความสําคญัของการดําเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัและเป็นธรรม จึงปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

รวมทัง้ไมก้่าวลว่งเข้าไปยงัข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ ในขณะเดียวกนัก็ช่วยรักษาช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ โดยมีการกําหนด

หลกัปฏิบตัิท่ีดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับพนกังาน 

 

6.  ชุมชนและสังคม 

ธนาคารตระหนกัว่าธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกตอ่ชุมชนและสิง่แวดล้อมได้  จึงได้มีการทําและสง่เสริมกิจกรรม

การกุศลต่างๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน  โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 

เด็กท่ีด้อยโอกาส และชุมชนโดยทัว่ไป (โปรดดรูายละเอียดกิจกรรมเพ่ือสงัคมของธนาคารได้ในหวัข้อความรับผิดชอบต่อ

สงัคม) 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ธนาคารตระหนกัและให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ทนัการณ์ ชดัเจน และทัว่ถึง โดยเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ ลงทุนและผู้ ท่ี เก่ียวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ          

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคารทัง้ข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในแบบรายงาน

ประจําปีตามหลักเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี          

(แบบ 56-2) และการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุตอ่ตลาดทนุไทย  รวมทัง้

ให้บริการข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์ 

และประชาชนทัว่ไป การดําเนินการตา่งๆ ดงักลา่วได้แก่ 

 

• หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์และสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ทําหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมลูธนาคารและป็นตวัแทนใน

การสื่อสารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สือ่มวลชนและผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรม

ท่ีเป็นสาระสาํคญัอยา่งถกูต้อง ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2562 ธนาคารมีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือนําเสนอข้อมลูทัง้ทางตรงและทางอ้อมดงันี ้

1.  ธนาคารให้การต้อนรับนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์จํานวน 6 รายเข้าพบฝ่ายบริหารรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ เพ่ือรับทราบ

สถานภาพการประกอบการ 

2.  จดัทําการเผยแพร่ขา่ว (Press Release) ในกรณีท่ีบริษัทมีกิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสาํคญั 

3.  มีช่องทางให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามของผู้ลงทนุและสือ่มวลชนท่ีติดตอ่ทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี 

ir@cimbthai.com หรือทางโทรศพัท์ 02-626-7738 หรือทางเว็บไซต์ 

http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/ 

mailto:ir@cimbthai.com
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• การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสูป่ระชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัผลประกอบการของธนาคารและทิศ

ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมลูอยา่งทัว่ถึง และเปิดโอกาสให้นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้สอบถามธนาคารเก่ียวกบัผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้ 

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 

ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ  

 

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุท่ีิมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญในสาขา

ด้านการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบญัชี ตรวจสอบและเป็นบคุคลท่ีเคยดํารงตําแหน่ง

ในหนว่ยงานของรัฐ รวม 11 คน การเลือกตัง้คณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและตามข้อบงัคบั

ธนาคาร ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้กําหนด

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและการจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ละท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 4 คน 

กรรมการอิสระ  5 คน (ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทัง้คณะ) 

 

โดยกรรมการอิสระ 3 คนดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบตัิท่ีสอดคล้องตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี   

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็นบุคคล

เดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีการแบง่แยกอํานาจหน้าท่ีระหวา่งกนัอย่างชดัเจน เพ่ือ

แบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูล และการบริหารงานประจําออกจากกนั ไม่ให้คนใดคนหนึง่มี

อํานาจโดยไมจํ่ากดั ตลอดจนเพ่ือความเป็นอิสระของประธานกรรมการในการกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 

 

คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ

ประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆไปให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตัง้เข้ามา

ใหมก็่ได้ 

 

ธนาคารกําหนดนโยบายเร่ืองการดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืนของคณะกรรมการไว้ในหลกัการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิท่ีดีของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ดงันี ้
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• กรรมการ ผู้จดัการ และผู้มีอํานาจในการจดัการและท่ีปรึกษาของธนาคาร สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือ

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยไม่รวมการ

ดํารงตําแหนง่ในธนาคาร 

• กรรมการ ผู้ จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของธนาคาร สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของธนาคารเป็น 1บริษัทด้วย) ทัง้นี ้ไมน่บัรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีธนาคารได้มาจาก

การปรับโครงสร้างหนี ้

 

ธนาคารได้แต่งตัง้ นางปฏิมา จําปาสุต เป็นเลขานุการบริษัทและทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีให้

คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้  

- ให้คําปรึกษา และคําแนะนําเบือ้งต้นแกก่รรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิข้อบงัคบัตา่งๆของธนาคารให้

มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

- จดัให้มีและดําเนินการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ติดตาม

ให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร หนงัสือ

นดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของธนาคาร 

- ดําเนินการจดัเตรียมเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม ่แนะนําลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม ่

- จดัให้มีหลกัสตูรฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทกัษะและประสบการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การทําหน้าท่ีกรรมการ 

- ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานท่ีกํากบัดแูลธนาคาร เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

- ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป เพ่ือให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของธนาคาร 

- ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ/กําหนด 

- อบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท 

 

ข.   คณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดการ Board Risk and Compliance Committee ฯลฯ 

เพ่ือช่วยกลัน่กรองการปฏิบัติงานเฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล ตลอดจน เพ่ือให้ธนาคารมีระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   
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ค. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1. ความเป็นผู้นําและวิสัยทัศน์ 

กรรมการธนาคารเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู้ นํา และวิสยัทัศน์ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้ความสําคัญกับ

ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม มีความหลากหลายของทกัษะ และมีความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับ

ธนาคาร คณะกรรมการธนาคารกําหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจของธนาคาร เพ่ือสง่ตอ่ให้ฝ่ายจดัการนําไปใช้เป็นกลยทุธ์และ

ตัง้เป้าหมายในระยะยาว โดยมีการพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของธนาคาร และติดตามดแูลให้ธนาคารมีการ

นํากลยทุธ์ของธนาคารไปปฏิบตัิจริง ตลอดจนจดัให้มีนโยบายและแนวทางในการดาํเนินงานด้านตา่งๆ รวมทัง้กําหนดให้มี

การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถดําเนินธุรกิจได้

สอดคล้องกบัสภาวการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง  

ธนาคารกําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนกรรมการของ

ธนาคารไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการและข้อบงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอํานาจและมุ่งปฏิบตัิหน้าท่ีให้

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตามดแูลให้มีระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการบริหารงานของฝ่ายจัดการตาม

นโยบายและกลยทุธ์ท่ีวางไว้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ธนาคารกําหนดหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพ่ือให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารท่ีมีตอ่ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน คู่

ค้า/เจ้าหนี ้ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสงัคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจ การรักษาความลบัของ

ลกูค้า ความซื่อสตัย์ ยตุิธรรม มีคณุธรรมในวิชาชีพ  ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบตัิตามกฎ

ข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีกํากบัดแูลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีบุคลากร

ของธนาคารทุกคนต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตัิให้สอดคล้องกับหลกัการกํากบัดูแลกิจการของธนาคารเป็น

ประจําโดยใช้ดลุยพินิจอยา่งถกูต้อง หากพบวา่มีการลว่งละเมิดหลกัการกํากบัดแูลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการ

ลงโทษผู้ละเมิดนัน้ทางวินยั (โปรดดรูายละเอียดหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารได้ท่ีเว็บไซต์

ธนาคาร www.cimbthai.com) ทัง้นี ้ธนาคารได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนรับทราบแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม

และหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผา่น Lotus Notes  

 

ธนาคารมีมาตรการป้องกนัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ

ระหวา่งกนัท่ีไมเ่หมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี ้

• นโยบายในการพิจารณาให้สินเช่ือ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ของธนาคาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคาร กรรมการ หรือผู้มี

อํานาจในการจดัการของธนาคาร ซึง่อตัราสว่นในการทําธุรกรรมกบับคุคลดงักลา่วเป็นไปตามอตัราสว่นท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกําหนด  ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉนัท์  โดยไมม่ีกรรมการหรือผู้

มีอํานาจในการจดัการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะ

คล้ายการให้สินเช่ือนัน้ๆ เข้าร่วมพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีนโยบายเก่ียวกบัข้อห้ามและหลกัเกณฑ์ใน

http://www.cimbthai.com/
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การให้สนิเช่ือ ก่อภาระผกูพนั หรือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่กรรมการ ผู้มีอํานาจในการจดัการของ

ธนาคารและ/หรือบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ซึง่มีการกํากบั

ดแูลและดําเนินการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย และหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

• น โย บ า ย  Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะ น โย บ า ย  Personal Account Dealing ซึ่ ง กํ า ห น ด

จรรยาบรรณ ข้อห้าม หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิสําหรับการป้องกนัการลว่งรู้หรือใช้ข้อมูลภายในของลกูค้าซึ่งยงัไม่มี

การเปิดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือบุคคลใดๆ อนัเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากธนาคาร 

• นโยบายเก่ียวกบัการดําเนินธุรกรรมสําคญั โดยกําหนดไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตกลง

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ การตกลงเข้าทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ี

สําคัญ และ/หรือ สิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หากรายการดงักล่าวเข้าเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการธนาคาร รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือผู้ดํารงตาํแหนง่เทียบเท่าผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารซึง่ดํารงตําแหน่ง

ในการเงินและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการต้อง

ดําเนินการดงันี ้

1) ดแูลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการนัน้จะต้องสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อธนาคาร และ

เง่ือนไขของรายการไมแ่ตกตา่ง หรือเสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก และ 

2)  ดแูลให้กระบวนการพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผย

ข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งเพียงพอ 

 

การดําเนินการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีขัน้ตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือขอมติเห็นชอบ โดยผู้อนุมัติ

จะต้องไม่เป็นผู้มีสว่นได้เสียกบัการทํารายการ และกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีต้องไมเ่ข้าร่วมประชุมและออกเสยีง นอกจากนี ้

กรณีท่ีรายการดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ธนาคารอาจจดัให้มีความเห็นจากท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระเพ่ิมเติม  

 

 

ง.  การประชุมคณะกรรมการ  

ธนาคารมีการกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่าง

น้อยหนึ่งครัง้ในทกุๆไตรมาส มีการกําหนดวาระการประชมุเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณาอย่างชดัเจน  และอาจจดัให้มีการ

ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุมไปยังคณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม และจัดส่งเอกสาร

ประกอบวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาศึกษา รวมทัง้ จัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้จดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บ

รายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือให้พร้อมสาํหรับการตรวจสอบของคณะกรรมการและ
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หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในปี 2562 ธนาคารได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการธนาคารรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ (รายละเอียดการ

เข้าร่วมประชมุของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การเข้าร่วมประชมุของกรรมการ”)  

 

เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการมีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมหารือระหว่าง

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร เพ่ืออภิปรายเร่ืองตา่งๆ ของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย โดยในปี 2562 มีการประชุม

ระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

 

จ.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ อนัจะ

นําไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยแบบประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการ

ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินแบบรายคณะ ทัง้ (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธี

ประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ 5) 

ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร  และประเมินแบบรายบุคคล ซึ่งแบ่ง

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

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีระดับคะแนนตัง้แต่ 0-4 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการ

ดําเนินการในเร่ืองนัน้ ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม โดยเลขานุการคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเพ่ือเสนอตอ่ประธานกรรมการตอ่ไป  

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2562 สรุปได้ดังนี ้1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ มีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเท่ากบั 3.52 2) การประมินผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.47  3)การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคลแบบไขว้ มีระดบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.71   

 

สําหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับ

ดูแลกิจการ  และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจําทุกปี 

เพ่ือให้คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะได้ทําการทบทวนการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองในรอบปีท่ีผา่นมาตามขอบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนําผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง

การปฏิบตัิหน้าท่ี ทัง้นี ้การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยใช้วิธีการประเมินตนเองแบบรายคณะและ

ประเมินแบบรายบคุคล โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้สง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานให้แก่กรรมการแต่ละคณะเพ่ือ

ทําการประเมิน และได้สรุปผลการประเมินและนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดย่อยมาเสนอต่อคณะกรรมการ

ธนาคารเพ่ือพิจารณาและนําความเห็นมาใช้ในการพฒันาตอ่ไป 

 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เป็นประจําทกุปี เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัดชันีวดัผลสาํเร็จ (Key Performance Indicator) ท่ีกําหนดตามกลยทุธ์และ
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เป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ ทําหน้าท่ีรวบรวมผลประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมานําเสนอตอ่ประธานกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 

ฉ.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสงูตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดโดยพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน และกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่ว

มีอตัราท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัระดบัคา่ตอบแทนของสถาบนัอ่ืน โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ธนาคารกําหนดเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบงัคบัของธนาคารอยา่งกว้างๆ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนได้ตามผลการดําเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์  โดยข้อบงัคบัธนาคารกําหนดให้ธนาคารสามารถ

พิจารณาให้สิทธิกรรมการในการได้รับค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ซึ่งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิ โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

ทัง้นี ้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของธนาคาร 

 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ เสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้กําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความ

สอดคล้องกบัคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั และอ่ืนๆ เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

 

ทัง้นี ้  ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 25 ประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ได้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2562 ตามรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชุมและค่ารับรองคณะกรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

ปี 2562 

ค่ารับรอง              

(รายเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม       

(รายเดือน) 
ค่าเข้าประชุม 

● ประธานกรรมการ 70,000 บาท 71,500 บาท 58,500 บาท 

● รองประธานกรรมการ  48,400 บาท 39,600 บาท 

● กรรมการ  24,000 บาท 20,000 บาท 

          หมายเหต ุ

1. กรรมการเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดที้เ่กิดข้ึน 

2. ค่าเข้าประชมุจะจ่ายเพียงครัง้เดียว โดยไม่พิจารณาถึงจํานวนครัง้ของการประชมุต่อเดือน 
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3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการธนาคารให้เป็น

คณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆของธนาคาร ได้รับคา่ตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม โดย

คา่เบีย้ประชมุนีจ้ะได้รับตามจํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ตาํแหน่ง) 

ปี 2562 

ค่าเบีย้ประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   

● ประธาน 39,600 บาท 32,400 บาท 

● กรรมการ 22,000 บาท 18,000 บาท 

2.  คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ   

● ประธาน 28,600 บาท 23,400 บาท 

● กรรมการ 22,000 บาท 18,000 บาท 

หมายเหต ุ

1. กรรมการเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดที้เ่กิดข้ึน 

2. ค่าเบีย้เข้าประชมุจะจ่ายตามจํานวนครัง้ของการประชมุ 

 

• กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมจากการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ

เพ่ิมขึน้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด 

• คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บคุคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ เพ่ือช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของ

ธนาคาร  โดยกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 

• คณะกรรมการมีหน้าท่ีเปิดเผยจํานวนคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั และกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

ช.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 

ธนาคารมีนโยบายในการสง่เสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ

และศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาวิสยัทัศน์ให้กว้างไกล โดยกรรมการ

ธนาคารสว่นใหญ่ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors: IOD) ได้แก่ หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP) และหลกัสูตร Director 

Accreditation Programme (DAP) เป็นต้น ทัง้นี ้รายละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ท่ีประวัติ

คณะกรรมการธนาคาร 

 

โดยในปี 2562 มีกรรมการท่ีเข้าอบรมและสมัมนาหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบตัิงาน 

ดงันี ้
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รายช่ือกรรมการ หลกัสตูรอบรม / สมัมนา 

1. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง - หลกัสตูร Global Board Leadership Summit, Singapore  

-  หลกัสตูร Audit 101 Session  

-  หลกัสตูร Friends of Thailand Circle Talk Series: Navigating ASEAN in a 

Turbulent World  

-  หลกัสตูร Bank Negara Malaysia Annual Report 2018 / Financial Stability 

and Payment Systems Report 2018 Briefing Session  

-  หลกัสตูร Tech Risk Workshop  

-  หลกัสตูร The Future of Fintech in ASEAN  

-  หลกัสตูร Risk Posture Workshop  

-  หลกัสตูร 3rd Regional Direcors’ Sharing Session  

-  หลกัสตูร 2020 Budget Focus Group Meeting Improving Access to 

Financing (Through Financial Innovation)  

-  หลกัสตูร Sustainable Finance Conference by CIMB  

-  หลกัสตูร Khazanah Megatrend Forum 2019  

-  หลกัสตูร SC Industry Dialogue 2019 (Corporate Finance)  

-  หลกัสตรู FIDE Forum-Leadership In A Disruptive World – The Changing 

Role of Boards by Graham Poston  

-  หลกัสตูร Enhancing Corporate Governance by Understanding Legal 

Liabilities “Act or Resign” by Malaysian Anti Corruption Commission  

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี

 ไอเอ็มบี ไทย 

2. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สคิ - หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

3. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ - หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

4. นายชาญมน ู สมุาวงศ์ - หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

5. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ - หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

6. นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์    - หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

7. นายณฐัศกัดิ์ โรจนพิเชฐ - หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

8. นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น - หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 2 หน้า 98 

รายช่ือกรรมการ หลกัสตูรอบรม / สมัมนา 

ไอเอ็มบี ไทย 

9. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดกิ บิน อามนิ โน

เออร์ ราชิด   

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

10. เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั 

อาฮ์มดั   

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience  จดัโดยธนาคาร ซี 

ไอเอ็มบี ไทย 

สาํหรับในปี 2562 มีกรรมการใหม่ท่ีได้รับแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมจํานวน 5 

คน ทัง้นี ้ธนาคารจดัให้มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร แผนธรุกิจ แผนงานประจํา 

พร้อมทัง้ได้สง่มอบคูม่ือกรรมการเพ่ือให้ปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทัง้รวบรวมกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ี

กรรมการควรทราบในฐานะการเป็นกรรมการ 

 

ซ.  แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 

ธนาคารตระหนกัถงึความสาํคญัของการดําเนินกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง จึงมอบหมายให้ทรัพยากรบคุคล

จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพ่ือสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดบัสูงและพฒันาผู้ ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะ     

สบืทอดตําแหน่งสําคญัในการบริหารงานและดําเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้ท่ีสามารถสืบทอดตําแหน่งได้

ทนัทีหรือในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีขัน้ตอนสําคญัในการดําเนินการ เพ่ือผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร  

 

9.2     คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคาร 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบด้วย  

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

 3. Board Risk and Compliance Committee 

        4.   คณะกรรมการสาํหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ 

 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นางอรนชุ  อภิศกัดิศ์ิริกลุ    กรรมการอิสระ                  เป็น     ประธาน   

2. นายชาญมน ูสมุาวงศ์  กรรมการอิสระ                     เป็น     กรรมการ 

3. 

4. 

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์   กรรมการอิสระ       เป็น     กรรมการ 

นายนิติ จงึนิจนิรันดร์  กรรมการอิสระ    เป็น กรรมการ 

5. นางสาวสริิพร สนัน่ไพเราะ ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน          เป็น     เลขานกุารเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน  
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อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายทัง้ในด้านบญัชี หลกัปฏิบตัิในการรายงานตา่งๆ และ

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และหลกัปฏิบัติในการ

กํากบัดูแลกิจการเพ่ือพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ โดยคํานึงถึงข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และธนาคารแห่ง สปปลาว ข้อกําหนดสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีออกโดย

หนว่ยงานของทางการด้วย 

 2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

   9. 

 

 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

สอบทานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานของตรวจสอบภายใน 

เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ ถือหุ้น 

รวมทัง้สอบทานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีภายนอก 

สอบทานประเด็นสาํคญัท่ีพบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกํากบัดแูลของทางการตรวจพบ และดแูล

ให้มีการดําเนินการแก้ไขอยา่งเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจดัการ 

สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายใน

กลุม่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สอบทานรายการท่ีทํากบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัทัง้หมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจดัการ อนัอาจเกิดขึน้ภายในกลุม่ธนาคาร 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบเป็นระยะๆ 

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบเก่ียวกับการดําเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ หาก

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการท่ีมีการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มี

การทจุริตการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสําคญัด้านการควบคมุภายใน หรือการฝ่าฝืนข้อกําหนด

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากําหนด กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการ

ดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                        

จดัทํารายงานการปฏิบตัิงานด้านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปิดเผยในรายงานประจําปีของธนาคาร 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ลงนาม รายงานนีจ้ะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนด 

กําหนดขอบเขต บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ เช่ียวชาญภายนอกในการให้บริการคําปรึกษาแก่

คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตัง้ฝ่ายบริหารเพ่ือทําหน้าท่ีในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ(หากมี) เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจ้ง 

เห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ืออนมุตัิ 

อนมุตัิกฎบตัรของตรวจสอบภายใน 

ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปฏิบตัิภารกิจอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจของธนาคาร 
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2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 

1. นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ  กรรมการอิสระ   เป็น ประธาน 

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง   กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร       เป็น กรรมการและประธาน

          สาํรอง 

3. นายชาญมน ูสมุาวงศ์  กรรมการอิสระ   เป็น กรรมการ  

4. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร  ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล  เป็น เลขานกุาร 

  

 อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ด้านสรรหา 

• กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป) เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และสง่นโยบายดงักลา่วให้ธนาคารแหง่

ประเทศไทยหากมีการร้องขอ 

• คดัเลอืก และเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งตา่งๆดงัต่อไปนี ้เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารอนมุตัิ 

ก) กรรมการธนาคาร 

ข) กรรมการธนาคารท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ค) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป 

• ดแูลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

• เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปีของธนาคาร 

• พิจารณาการแต่งตัง้และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของ

บริษัทในเครือเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ 

2. ด้านกําหนดคา่ตอบแทน 

• กําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจํานวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่

กรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป) โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน 

โปร่งใส เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และสง่นโยบายดงักลา่วให้ธนาคารแหง่ประเทศไทย

หากมีการร้องขอ (ค่าตอบแทนและนโยบายเร่ืองผลประโยชน์และสวสัดิการต้องครอบคลมุในทกุด้านท่ีเก่ียวกบั

ค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวข้องด้วย) 

• ดูแลให้กรรมการ และผู้ มีอํานาจในการจัดการ (ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป) ได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้

ควรได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้ 
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• กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจดัการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้

ไป) เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเสี่ยงท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความสาํคญัการเพ่ิมมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

ด้วย 

• เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้จดัทํารายงาน

การกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของธนาคารด้วย 

• ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิของธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group 

• พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพ่ือให้

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

• อนมุตัิการปรับปรุงผลประโยชน์และสวสัดิการพนกังานท่ีมีคา่ใช้จ่ายไมเ่กิน 50 ล้านบาท  

3. ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

• ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนกังานของ

ธนาคาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

• อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ  และรายงานให้

คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็นประจําทกุปี  เพ่ือสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

4.     พิจารณาเร่ืองตา่งๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร      

 

3.  Board Risk and Compliance Committee (BRCC) 

 Board Risk Committee ประกอบด้วย 

1.  นางสาวเซรีนา่ ตนั เหม ่ชเว็น   กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร  เป็น ประธาน  

2.  ดร.รอม หิรัญพฤกษ์    กรรมการ อิสระ   เป็น  กรรมการและ 

           ประธานสาํรอง 

3.  เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด กรรมการบริหาร   เป็น กรรมการ  

4.  เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั  กรรมการบริหาร   เป็น กรรมการ 

5.  นายณฐัศกัดิ์ โรจนพิเชษฐ   กรรมการ อิสระ   เป็น กรรมการ 

6.  นายอาทิตย์ มาสถิรกลุ ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสีย่ง  เป็น เล ข า นุ ก า ร

สาํหรับงานบริหารความเสีย่ง 

7.  นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตัิงาน เป็น เล ข า นุ ก า ร

สาํหรับงานกํากบัการปฏิบตัิงาน 
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อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1.1 งานด้านการบริหารความเสีย่ง 

1.1.1 อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการด้านความเสีย่งชดุตา่งๆ และกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ตลอดจนอนมุตัิเปลีย่นแปลงกรรมการและแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(2) คณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ 

(3) Thailand Underwriting Committee 

(4) คณะกรรมการพิจารณาสนิเช่ือ 

(5) คณะกรรมการคณุภาพสนิทรัพย์ 

(6) คณะกรรมการด้านความเสีย่งชดุอ่ืนๆ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้และรายงานตรงตอ่ Board Risk and 

Compliance Committee 

1.1.2 อนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่ง เพดานความเสีย่งและ Management Action 

Trigger (MAT) ของความเสีย่งด้านตา่งๆ เช่น ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่งด้าน

ปฏิบตัิการ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดงันี ้

กรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่ง เพดานความเสีย่งและ MAT ของธนาคาร 

(1) อนมุตัิกรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่งใหม ่หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ท่ีอาจสง่ผลกระทบทําให้

ระดบัความเสีย่งเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั ซึง่หนว่ยงานราชการอนญุาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได้ 

(2) อนมุตัิเพดานความเสีย่งและ MAT ทกุประเภท ซึง่หนว่ยงานราชการอนญุาตให้คณะกรรมการท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได้ 

กรอบนโยบายบริหารความ/เสีย่ง เพดานความเสีย่งและ MAT ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

(1) ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสีย่งใหมท่ี่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจําเป็นต้องมี 

หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ท่ีอาจสง่ผลกระทบทําให้ระดบัความเสีย่งเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

ก่อนนําเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสีย่งและ MAT ตา่งๆ ก่อนนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

1.1.3 กํากบัดแูลการบริหารความเสีย่งทกุประเภทและการบริหารจดัการเงินกองทนุของธนาคารและบริษัทในกลุม่

ธุรกิจทางการเงิน ดงันี ้

(1) ติดตามการดาํเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยทุธ์ด้านการบริหารจดัการเงินกองทนุ รวมถงึกรอบ/

นโยบายและกลยทุธ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง วา่มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามท่ีกําหนด 

(2) พิจารณาอนมุตัิ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพ่ือใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress 

Testing) 

1.1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิข้อเสนอท่ีได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสีย่งชดุ

ตา่งๆ รวมถงึ 
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(1) บคุคลท่ี 3 (ใหม)่ ท่ีธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะขายผลติภณัฑ์ 

อนมุตัิบคุคลท่ี 3 (ใหม)่ ของธนาคาร (ไมร่วมบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 

จํากดั และบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเร่ิมขายผลติภณัฑ์ หรือให้ความเห็นชอบ

บคุคลท่ี 3 (ใหม)่ ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากคณะกรรมการของ

บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9)  

อนมุตัิเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation 

Results รวมถงึกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการท่ีเก่ียวข้อง 

1.1.5 กําหนดแนวทางด้านกลยทุธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสีย่งชดุตา่งๆ 

1.1.6 ดแูลให้มีโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเคร่ืองมือวดัความเสีย่งด้านตา่งๆ และองค์ประกอบ

อ่ืนๆ สาํหรับการบริหารความเสีย่งของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เพ่ือให้ระดบัความเสีย่ง

อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมในการตระหนกัถึงความเสีย่งและวินยัในการบริหาร

ความเสีย่ง ให้มีอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กร 

1.1.7 แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือทบทวนและให้คาํปรึกษาเร่ืองการบริหารความเสีย่งแก่ BRCC ตามความ

จําเป็น  

1.1.8 อนมุตัิและกํากบัดแูลให้การดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของทางราชการ 

(1) การเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 

(2) การควบคมุกระบวนการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง 

1.2 การกํากบัดแูลความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

1.2.1 ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ์ 

1.2.2 สอบทานและประเมินถงึประเด็นความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ และการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย เพ่ื่อให้มัน่ใจวา่ประเด็นดงักลา่ว

ได้รับการแก้ไขอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว 

1.2.3 สอบทานประเด็นสาํคญัท่ีพบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคมุภายใน และการ

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหนว่ยงานกํากบัดแูลของทางการ 

และดแูลให้มีการดาํเนินการแก้ไขอยา่งเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจดัการ 

1.2.4 สามารถพิจารณาอนมุตัิรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรอบ นโยบาย คูม่ือปฏิบตังิาน และหลกัจรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวกบัการกํากบัการปฏิบตัิงาน และการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทัง้ 

อนมุตัิการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คูม่ือปฏิบตัิงาน และหลกัจรรยาบรรณดงักลา่ว 

(2) รายงานการกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) สาํหรับรายงาน

ตอ่หนว่ยงานกํากบัดแูลของทางการตา่งๆ 

(3) กฎบตัรของหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงาน  

(4) แผนกลยทุธ์ของหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงาน 
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1.2.5 ประเมินประสทิธิภาพของการบริหารจดัการความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยรวมของธนาคาร โดย

ให้ความสาํคญัตอ่การเสริมสร้างบทบาทในการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และโครงสร้าง 

1.2.6 ทบทวนกลยทุธ์ของการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

1.2.7 พิจารณาระดบัความเสีย่งของการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการควํ่าบาตร เพ่ือการกําหนดเง่ือนไขและความเสีย่งท่ียอมรับได้ โดย

ระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ดงักลา่วพฒันาขึน้จากการพิจารณาความเสีย่งของลกูค้า ผลติภณัฑ์ ช่องทาง 

และภมูิศาสตร์ รวมถึงประเภทธุรกิจ 

1.3 ประเมินผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสีย่งและผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตัิงาน ซึง่รายงานโดยตรงตอ่ BRCC 

ครอบคลมุถึง : บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม) 

 

4.  คณะกรรมการชุดย่อยสาํหรับธุรกรรมชาริอะฮ์ 

 ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งมิได้เป็นพนกังานของธนาคาร และ/หรือ มิได้ดํารงตําแหน่งใน

ธนาคารอ่ืนใด  

1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาล ี 

2. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง 

 

 อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ศกึษาถึงความเป็นไปได้ตา่งๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการหรือธุรกรรมทางการเงินตามหลกัชาริอะฮ์ (Shariah 

Business) ผา่นธนาคารและบริษัทในเครือ 

2. ให้ความเห็นและนําเสนอเร่ืองดงักล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆของ

ธนาคาร 

 

9.3  คณะกรรมการจัดการ  

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  เป็น ประธาน  

2. ผู้บริหารสงูสดุร่วม ธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุธุรกิจบริหารเงิน เป็น รองประธาน 

3. ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเสีย่ง  เป็น กรรมการ 

4. ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผู้บริหารสงูสดุบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ เป็น กรรมการ 

5. ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ เป็น กรรมการ 

6. ผู้บริหารสงูสดุพาณิชย์ธนกิจ  เป็น กรรมการ 

7. ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย  เป็น กรรมการ 

8. ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล  เป็น กรรมการ 

9. ผู้บริหารสงูสดุการเงิน  เป็น กรรมการ 

10. รองผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย  เป็น กรรมการ 

11. ผู้บริหารสงูสดุสือ่สารองค์กร        เป็น         กรรมการ  
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12. ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตัิงาน  เป็น กรรมการ 

13. ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์  เป็น กรรมการ 

14. ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน  เป็น กรรมการ 

15. ผู้บริหารสงูสดุธนบดีธนกิจ  เป็น กรรมการ 

16. ผู้บริหารสงูสดุบริหารประสบการณ์ลกูค้า เป็น กรรมการ 

17. ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย  เป็น กรรมการ 

18. เลขานกุารบริษัท       เป็น       เลขานกุาร 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

   

อาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้คําปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

2. ควบคมุดแูลและประเมินผลการดําเนินงานด้านตา่งๆของธนาคาร 

3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านตา่งๆของธนาคาร  

4. พิจารณาแผนกลยทุธ์แผนธุรกิจและแผนการบริหารจดัการเงินกองทนุและงบประมาณของธนาคาร 

5. กําหนดการทํางานร่วมกนัระหวา่งสายงานและการทํางานระหวา่งประเทศ 

6. พิจารณาเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีสาํคญัอยา่งรัดกมุ 

7. อนมุตัิอํานาจอนมุตัิเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานตา่งๆท่ีไมเ่ก่ียวกบัความเสีย่ง  

8. อนุมตัิปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารท่ีเก่ียวกับนโยบายการบริหารจดัการ/การปฏิบตัิการ/

เร่ืองอ่ืนๆท่ีหนว่ยงานกํากบัดแูลไมไ่ด้กําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

9. พิจารณาอนมุตัิการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนมุตัิและนโยบายของธนาคารท่ีมีผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง

องค์กร 

10. อนมุตัิการแต่งตัง้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพ่ือ

การสือ่สาร และคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย 

11. มีอํานาจในการพิจารณาตดัสนิประเด็นปัญหาท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเงินในโครงการ 1Platform  

12. ทบทวนให้ความเห็นพิจารณาและอนมุตัิตัง้สาํรองตามกฎหมายเพ่ือรองรับความเสยีหายจากกรณีท่ีธนาคาร/ผู้บริหาร

ถกูฟ้องร้องตามท่ีนําเสนอโดยหนว่ยงานกฎหมาย  

13. อนมุตัิค่าธรรมเนียมของผลติภณัฑ์การลงทนุหรือการแนะนําลกูค้าท่ีผา่นช่องทางสายงานธุรกิจรายยอ่ย สาํหรับกรณี

ผลิตภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 และไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และท่ีไมม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากท่ีคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งได้เคยอนมุตัิแล้ว  

14. อนมุตัิผลิตภณัฑ์ของบคุคลท่ี 3 ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

เคยอนมุตัิแล้ว 

15. อนมุตัิการแตง่ตัง้ตวัแทนประกนัภยัของธนาคาร 

16. เร่ืองอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจของธนาคาร  
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9.4    การกาํกับดูแลการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

        ธนาคารมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีระดบับริหารของธนาคารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และให้

มีการรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการประชุมคณะกรรมการจดัการของ

ธนาคารเป็นประจําทกุเดือน  คณะกรรมการธนาคารยงัได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทําหน้าท่ี ควบคมุ 

ติดตาม ตรวจสอบและดแูลให้บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสีย่งท่ีได้กําหนดไว้ 

และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยังได้สนับสนุนให้

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้าท่ีตรวจสอบบริษัทในเครือทัง้หมดด้วย เพ่ือให้ธนาคารสามารถกํากับดูแล 

และติดตามการปฏิบตัิตามแนวนโยบายของกลุม่ธุรกิจทางการเงินได้ รวมทัง้สอบทานรายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินให้ถกูต้องและเพียงพอ 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

 ธนาคารมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและกําหนดเป็นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน

หลกัทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะออกสูส่าธารณชน   

 

 นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารระดับสงูตัง้แต่ระดับรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ขึน้ไป หรือผู้ดํารงตําแหน่ง

เทียบเท่า และผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารหน่วยงานขึน้ไปหรือเทียบเท่าในสายงานบญัชีหรือการเงิน รวมถึงบุคคลท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบักรรมการหรือผู้บริหาร ได้แก่คูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินกนัฉนัสามีภริยา (แตไ่ม่ได้จดทะเบียนสมรส) บตุรท่ียงั

ไม่บรรลนิุติภาวะ และนิติบคุคลท่ีกรรมการหรือผู้บริหาร หรือคู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินกนัฉนัสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียน

สมรส) หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออก

เสียงทัง้หมดและมีสดัสว่นการถือหุ้นมากท่ีสดุในนิติบคุคลดงักลา่ว มีหน้าท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้

ลว่งหน้า รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมี

การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และนําส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กับสํานักกรรมการผู้ จัดการใหญ่ภายใน

กําหนดเวลาเดียวกนั เพ่ือเป็นข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นและ/หรือหลกัทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้กําหนดนโยบายให้

กรรมการของธนาคารเปิดเผยการซือ้ขายหุ้นและการถือครองหลกัทรัพย์ของธนาคาร โดยให้รายงานข้อมูลดงักล่าวให้

คณะกรรมการทราบด้วย 
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9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีภายนอกและการกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบตัิและประวตัิผลงานของผู้สอบบญัชีภายนอก เพ่ือการแต่งตัง้เป็น

ผู้สอบบญัชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณา

เสนอขออนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี รายช่ือของผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีจะนําเสนอต้องได้รับความ

เห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ค่าสอบบัญชี 

 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่ธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี ้

 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 

กลุม่ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีจํานวนรวม 11.9 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทาง

และคา่ถ่ายเอกสาร  

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee) 

 

สาํหรับค่าตอบแทนอ่ืน (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา กลุม่ธนาคารได้รับบริการอ่ืนจากสํานกังานสอบบญัชีท่ี

ผู้สอบบญัชีสงักดัเป็นจํานวนเงิน 6.6 ล้านบาท 

 

9.7 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ประโยชน์ และหลกัปฏิบัติของหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560  (CG Code) ท่ีออกโดยสํานกังาน ก.ล.ต. ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน  ดงันัน้ ท่ีประชุม

คณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนุมตัิทบทวนนโยบายหลกัการกํากบัดูแล

กิจการของธนาคารให้สอดคล้องกบั CG Code  เพ่ือนํามาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือให้ครอบคลมุและทนัตอ่พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ธนาคารให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลกั ด้วยตระหนกัว่าการท่ี

ธุรกิจจะเติบโตได้อยา่งยัง่ยืนต้องดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม   

 

10.1   นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น พนกังาน  ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า  คูค้่า  

เจ้าหนี ้ และภาครัฐ ธนาคารจึงได้กําหนดนโยบายตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

   

  ลูกค้า 

  ธนาคารมุ่งมัน่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้าตลอดเวลา เอาใจใส ่รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจ

สงูสดุแก่ลกูค้าด้วยการนําเสนอบริการและผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพ  

 

  ผู้ถอืหุ้น 

  ธนาคารมุ่งมัน่ให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลการดําเนินงานท่ี สามารถ

สร้างผลตอบแทนท่ีดีเติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง มัน่คงและเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอยา่งเต็มท่ีในการรักษาไว้

ซึง่ทรัพย์สนิ ช่ือเสยีง และภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคาร  

 

  พนักงาน 

  ธนาคารถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่อยา่งยิง่ จึงมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ

ของพนกังานให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่คงในอาชีพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผล

การปฏิบตัิงาน 

 

  คู่ ค้า/เจ้าหนี ้

  ธนาคารยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์  อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบัติตามสญัญาและภายใต้

เง่ือนไขทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคตอ่คูค้่า/เจ้าหนี ้

 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นหนึง่ในนโยบายของธนาคารท่ีจะตอบแทนตอ่สงัคม ธนาคารจึงมุ่ง

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่ง ๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม  
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  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า 

  ธนาคารมีนโยบายสง่เสริมการแขง่ขนัภายใต้กรอบกติกาท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต และไม่ทําลายช่ือเสยีงของคู่แขง่ด้วยการกลา่วร้าย หรือกระทําการใดๆ  ท่ีปราศจากความจริง 

หรือไมเ่ป็นธรรม 

 

  การให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กาํกับดูแล 

  ธนาคารมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีกํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มท่ี โดยธนาคารจะรายงานข้อมูล

ขา่วสาร หรือสารสนเทศต่อองค์กรท่ีกํากบัดแูลอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนิน

ธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

ธนาคารกาํหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาํหนดหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกิจการที่จัดทาํโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี ้

 

1.  การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม  

  ธนาคารมีนโยบายสง่เสริมการแขง่ขนัภายใต้กรอบกติกาท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต และไม่ทําลายช่ือเสยีงของคู่แขง่ด้วยการกลา่วร้าย หรือกระทําการใดๆ  ท่ีปราศจากความจริง 

หรือไมเ่ป็นธรรม 

 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัจริยธรรม รวมถึง

สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการต่อต้าน ธนาคารยงัได้จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิ เร่ือง “การ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่าง

เคร่งครัด  ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสีย่งการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร    

 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  ธนาคารได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิด้านสทิธิมนษุยชนตามหลกัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาต ิเพ่ือให้

กรรมการผู้บริหารและพนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีมีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญู อาทิ ความแตกต่างใน

เร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศอาย ุสถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญู รวมทัง้การไมร่่วมข้องเก่ียว หรือสนบัสนนุหนว่ยงาน

หรือบคุคลท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี 

 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  ธนาคารมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด และปฏิบตัิ

ตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไมแ่บง่แยกพืน้ฐานในเร่ืองเชือ้ชาต ิเพศ สผิีว ศาสนา ชาติกําเนิด อาย ุความพิการทาง

ร่างกาย หรือลกัษณะสว่นบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการแตง่ตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษ 
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รวมทัง้สวสัดิการ ต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้การกระทํา หรือ ผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน 

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  ธนาคารมุ่งมัน่ให้ลกูค้าได้รับประโยชน์และสร้างความพงึพอใจโดยการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีดีอยา่งมี

คณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา  รวมถึงปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง 

หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด หากไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมหาแนว

ทางแก้ไขไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ธนาคารให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม รวมถึงดแูลด้านความปลอดภยั 

และสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพ ปลกูฝังและสง่เสริมพนกังานให้มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สงัคมอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั ธนาคารจึงจดัทํานโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การดําเนินงานในเร่ืองดงักลา่วเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ตอ่เน่ือง ตามมาตรฐานของระบบการ

จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมท่ีกําหนดไว้ 

 

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว ธนาคารร่วมกบัมลูนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB 

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

ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมอย่างยัง่ยืน โดยแนวคิดหลกัคือ สาขาต่างๆ ทัว่ประเทศจะทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลาง ในการเข้าไปมี

ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการดําเนินงาน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถ่ินและองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ในการ

สร้างสรรค์โครงการท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการในพืน้ท่ีนัน้ ๆ อย่างแท้จริง โดยประสานความร่วมมือทัง้ใน

สว่น ลกูค้า ผู้บริหาร สื่อมวลชน และพนัธมิตรของธนาคาร ริเร่ิมและต่อยอดโครงการ ด้วยความรู้ความเข้าใจในชุมชน

อยา่งแท้จริง แตพ่ฒันาด้วยเงินทนุและศกัยภาพระดบัอาเซียน 

 

8.  นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

  ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลกูค้าของธนาคารเพ่ือตอบสนองความต้องการ

และสนบัสนนุในเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน โดยธนาคารมีสินเช่ือพลงังานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วตัถปุระสงค์ เป็นวงเงินกู้

เพ่ือรองรับลกูค้าท่ีต้องการลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดการประหยดัพลงังานและมีการใช้พลงังานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้  

 

10.2  การดาํเนินงาน  

 

  การดําเนินงานตามหลกัการ 8 ข้อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทําโดย

ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 
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1.    การประกอบกิจการเพื่อความเป็นธรรม  

  ธนาคารดําเนินธุรกิจด้วยหลักเกณฑ์สินเช่ือท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือระเบียบท่ี

หนว่ยงานกํากบัดแูลเป็นผู้ กําหนด นอกจากนี ้ธนาคารมีมาตรการในการป้องกนัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนัท่ีไมเ่หมาะสม โดยได้กําหนดในนโยบาย ดงันี ้

• นโยบายในการพิจารณาให้สินเช่ือ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สินเช่ือแก่ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ของธนาคาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือแก่กิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธนาคาร กรรมการ หรือผู้มี

อํานาจในการจดัการของธนาคาร ซึง่อตัราสว่นในการทําธุรกรรมกบับคุคลดงักลา่วเป็นไปตามอตัราสว่นท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกําหนด  ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉนัท์  โดยไมม่ีกรรมการหรือผู้

มีอํานาจในการจดัการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรือทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะ

คล้ายการให้สินเช่ือนัน้ๆ เข้าร่วมพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีนโยบายเก่ียวกบัข้อห้ามและหลกัเกณฑ์ใน

การให้สนิเช่ือ ก่อภาระผกูพนั หรือ ทําธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายการให้สนิเช่ือแก่กรรมการ ผู้มีอํานาจในการจดัการของ

ธนาคารและ/หรือบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ซึง่มีการกํากบั

ดแูลและดําเนินการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย และหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

• น โย บ า ย  Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะ น โย บ า ย  Personal Account Dealing ซึ่ ง กํ า ห น ด

จรรยาบรรณ ข้อห้าม หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิสําหรับการป้องกนัการลว่งรู้หรือใช้ข้อมูลภายในของลกูค้าซึ่งยงัไม่มี

การเปิดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือบุคคลใดๆ อนัเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากธนาคาร 

• นโยบายเก่ียวกบัการดําเนินธุรกรรมสําคญั โดยกําหนดไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตกลง

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ การตกลงเข้าทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ี

สําคัญ และ/หรือ สิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ใน

การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (Collective Action Coalition) (CAC) เพ่ือสง่เสริมหลกัการท่ีแนว่แนข่องธนาคารในการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยธนาคารได้กําหนดแนวปฏิบตัิและข้อกําหนดท่ีเหมาะสมในการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ โดย

จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติ เร่ือง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy and Procedures) เพ่ือให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินยึดถือและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดําเนินการ

ทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ เพ่ือ

ป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร  

 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัสนบัสนนุการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการกําหนดและสือ่สารนโยบายและ

แนวปฏิบตัิเร่ือง การให้ การรับของขวญัและการเลีย้งรับรอง (No Gift Policy and Procedures) เพ่ือรณรงค์ให้พนกังาน

ทกุระดบัชัน้ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส ตลอดจนขอความร่วมมือจากผู้มีสว่นได้เสีย

ตา่งๆในการงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บริหารหรือพนกังานธนาคาร ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัและลดโอกาสของการนํามาซึง่ความ
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เสี่ยงตอ่การเกิดคอร์รัปชัน่ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ดําเนินธุรกิจ

ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และหลีกเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่เป็นหลกัสําคญัในการประกอบธุรกิจของ

ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินของธนาคาร 

 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนกังานมากยิ่งขึน้ ธนาคารได้จดัทําสือ่การเรียนรู้เร่ืองการตอ่ต้าน

คอร์รัปชั่น และหลกัการปฏิบัติท่ีถูกต้องเร่ือง การให้ การรับของขวญัและการเลีย้งรับรองไว้บนระบบ E-Learning ซึ่ง

พนกังานทกุคนต้องเรียนรู้และทําบททดสอบเป็นประจําทกุปี  

 

ด้วยความตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ธนาคารได้กําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมลู และ

จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อมลูการกระทําความผิด การประพฤติผิดตอ่หน้าท่ี การทจุริตของพนกังาน

ธนาคาร และการท่ีพนักงานธนาคารมีการปฏิบัติ ท่ี ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของธนาคาร 

(Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยตรงกับประธานกรรมการ หรือ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 

ทัง้นี ้ธนาคารจะให้ความคุ้มครองและปกป้อง ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีทําการเปิดเผย แจ้ง หรือ ชีช้่อง

ข้อมลูการกระทําความผิดดงักลา่ว รวมทัง้จะจดัเก็บข้อมลูการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลบัตอ่ไป  

  

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน  โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ือง 

เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด  ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

คุ้มครองสทิธิมนษุยชนร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ ธนาคารจึงมีกําหนดแนวปฏิบตัิไว้ดงันี ้

• ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคับ และ

ประกาศ คําสัง่ตา่งๆ ของธนาคาร  

• ธนาคารยึดหลกัความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการ โดยมีหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

จริยธรรมธุรกิจ ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

• ธนาคารมีมาตรฐานการจ้างงานตามท่ีกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดขึน้

ปราศจากการ บงัคบัใช้แรงงานและการลว่งละเมิดหรือการขม่เหงในทกุรูปแบบ 

• พนกังานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภยั ตามมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ

ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

• ธนาคารได้จัดสิทธิประโยชน์ในเร่ืองของสวสัดิการท่ีจําเป็น ให้แก่พนกังานของธนาคารมากกว่าท่ีกฎหมาย

กําหนด รวมทัง้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ทัง้นี ้ธนาคารได้กําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขไว้ปฏิบตัิภายในองค์กร 

โดยเฉพาะตามความเหมาะสม 

 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ธนาคารจดัให้มีสวสัดิการสําหรับพนกังาน เช่น กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  กองทนุประกนัสงัคม  เงินช่วยเหลือกรณี

พนกังานเสยีชีวิต  การรักษาพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจําปี  ห้องพยาบาลของธนาคาร   สวสัดิการพนกังานประเภท
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สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์  สินเช่ือเพ่ือการศึกษา และสินเช่ือเอนกประสงค์  เพ่ือให้ธนาคาร

สามารถแขง่ขนักบัธนาคารชัน้นําของประเทศและรักษาพนกังานท่ีมีคณุภาพให้คงอยูก่บัธนาคารได้   ธนาคารยงัคงมีแผน

ท่ีจะปรับปรุงสวสัดิการเพ่ือพนกังานในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือทําให้ธนาคารเป็นนายจ้างท่ีลกูจ้างเลือกและต้องการ

เข้าร่วมทํางานด้วย   

 

ในปี 2562 ธนาคารได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนกังานรวมทัง้สิน้จํานวน 479 หลกัสตูร ประกอบด้วยการฝึกอบรม

ภายในธนาคารจํานวน 270 หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจํานวน 209 หลกัสตูร โดยมีจํานวนพนกังานเข้ารับการ

อบรมจํานวนทัง้สิน้ 2,905 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของพนกังานทัง้หมดหรืออตัราเฉลี่ยเท่ากบั 5 วนัต่อคนต่อปี โดยมี

ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพนักงานเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 21.4  ล้านบาท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) โดย

ธนาคารมุ่งเน้นการเพ่ิมทกัษะท่ีจําเป็นและความรู้เก่ียวกบัธุรกิจดิจิทลัผ่าน 3D Academy (Digital, Data, Design) อาทิ

เช่น  หลักสูตร Future Data Scientist Programme, Design Thinking Experience Workshop เป็น ต้น นอกจากนี ้

ธนาคารยงัได้พฒันาหลกัสตูรภายในเพ่ือยกระดบัการสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ลกูค้าในหลกัสตูร CIMB BEATS ตลอดจน

ให้ความสําคญัและสนบัสนนุให้พนกังานได้รับการพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพตา่งๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ เช่น หลกัสตูรการวาง

แผนการลงทนุมืออาชีพ หลกัสตูรขอรับใบอนญุาตการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต/ประภนัวินาศภยั เป็นต้น 

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ธนาคารให้ความสําคญักบัการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์ 

เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด

เก่ียวกบัคณุภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

นอกจากนี ้ธนาคารให้ความสําคญัในการรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้า ไม่นําความลบัของลกูค้าไปใช้

เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึจดัให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และ

การให้บริการ โดยดําเนินการตอบสนองความต้องการได้อยา่งรวดเร็ว 

 

6.    การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตลอด 9 ปีท่ีธนาคารมุง่มัน่สืบสานหนึง่ในพนัธกิจท่ีสําคญั คือ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ธนาคารจึงเดินหน้าติด

ปีก เติมฝัน สง่มอบโครงการมากมาย เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล 

ท่ียงัขาดแคลนอปุกรณ์ทางการศกึษา พร้อมกบัการตอ่ยอดพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ิน ให้ชมุชนและโรงเรียนก้าวไปข้างหน้า

ด้วยกันอย่างยั่งยืน  โดยในด้านของการศึกษา หนึ่งในหัวใจหลักของการสนับสนุน คือ  ICT (Information and 

Communication Technology) เพ่ือสร้างโอกาสท่ีเทา่เทียมให้เดก็นกัเรียนสามารถเข้าถงึแหลง่ความรู้ได้อยา่งทัว่ถึง พร้อม

เปิดโลกกว้างทางการศกึษา ผา่นอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Internet ท่ีธนาคารมอบให้ นอกจากโอกาสในการเข้าถึง

ทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ธนาคารยงัเล็งเห็นความสําคญัของการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงได้สนบัสนนุโครงการสร้างอาชีพ

ต่างๆ อาทิ แปลงเกษตรสาธิตปลกูพืชท้องถ่ิน โรงเพาะเห็ด โรงเลีย้งไก่ โรงปัน้ดินเผา และมคัคุเทศก์น้อย เป็นต้น เพ่ือ

สง่เสริมให้เด็กๆ ได้ทํากิจกรรมท่ีฝึกวิชาชีพและความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี สอดคล้องกบันโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

ของรัฐบาล  
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ในด้านของชุมชน ธนาคารมุ่งมัน่ท่ีจะสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ินและต่อยอดพฒันาไปสู่อาชีพเสริม โดยมุ่งเน้น

การมีสว่นร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน พร้อมพฒันาอย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการธนาคารหมู โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบ้านเขาสารภี จงัหวดัสระแก้ว ท่ีกระจายโครงการลงสูช่มุชน ศนูย์การเรียนรู้หมอ่นไหม ณ โรงเรียนบ้านหนองมว่ง

หวาน จังหวดันครราชสีมา ท่ีธนาคารได้เร่ิมต้นโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

นครราชสมีา สาํนกังานหมอ่นไหมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จงัหวดันครราชสมีา 

พฒันาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถ่ิน ร่วมกันพฒันาทกุกระบวนการตามขัน้ตอนของการทอผ้า

ตัง้แต่การปลกูหมอ่นเลีย้งไหม การใช้เคร่ืองมือในการทอ สท่ีีใช้ย้อมผ้าจากธรรมาชาติจนสําเร็จเป็นผืนเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานตรานกยงูพระราชทานสีเงิน การพฒันาออกแบบลายผ้าใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด จน

ก้าวไปสูก่ารรับรองมาตรฐานตรานกยงูพระราชทานสทีองในปี 2562 รวมถึงการฝึกทกัษะทางด้านการขายให้แก่ชมุชนโดย

จดัตลาดนดั CSR และนําชุมชนพร้อมนกัเรียนมาร่วมจําหน่ายผลติภณัฑ์ท่ีสํานกังานใหญ่ของธนาคารด้วย อนัสะท้อนถึง

ความสาํเร็จของความร่วมมือกนัระหวา่งธนาคารและหนว่ยงานภาครัฐ โรงเรียน และชมุชน 

 

นอกเหนือจากโครงการต่างๆ ท่ีธนาคารดําเนินการเองแล้ว ธนาคารยงัปลกูฝังให้พนกังานได้ตระหนกัถึงความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมโดยสง่เสริมให้พนกังานร่วมนําเสนอโครงการและเป็นเจ้าของด้วยตวัเอง (Community Link) พร้อมรับ

สมคัรจิตอาสาเพ่ือทํากิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการติดปีกเติมฝันสวนมะนาวมะกรูดและการแปรรูป โครงการธนาคารหม ู

รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานในสาขาต่างจงัหวดัได้มีสว่นร่วมในการสํารวจโรงเรียนในชนบทท่ีขาดแคลน เพ่ือจะดําเนิน

โครงการติดปีกเติมฝัน โดยธนาคารจะเป็นเพียงผู้ ให้คําปรึกษาและสนบัสนุน แต่กระบวนการทัง้หมด รวมถึงติดต่อกับ

โรงเรียนและชมุชน พนกังานจะเป็นผู้ดําเนินการเอง ถือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนในท้องถ่ินด้วย  

 

นับได้ว่าหัวใจหลักของการดําเนินโครงการเพ่ือสังคมของธนาคารตลอดระยะเวลาหลายปี นอกจากเร่ือง

การศึกษาแล้ว ธนาคารยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาชุมชนด้วย เพราะโรงเรียนและชมุชนนัน้ตา่งเกือ้หนนุกนั หากสามารถพฒันา

ควบคูก่นัไปได้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของชมุชนและโรงเรียนจนสามารถตอ่ยอดไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืนได้ 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีธนาคารดําเนินโครงการเพ่ือสงัคมจนถึงปี 2562 มีผู้ ได้รับประโยชน์มากมาย ประกอบด้วย

คณุครู นกัเรียน โรงเรียนในศนูย์เครือข่าย ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชมุชน จํานวนมากกวา่ 10,000 คน ในโรงเรียนต่างๆทัว่

ประเทศกวา่ 100 โรงเรียน 

 

ทัง้นี ้ตลอดปี 2562 ธนาคารได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพนัธมิตรท่ีร่วมมือกนัทําโครงการ ได้แก่ ครอบครัว

ขา่ว 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บริษัท มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จํากดั บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากดั (มหาชน) 

ประกอบด้วยโครงการตา่งๆตอ่ไปนี ้

 

โครงการด้านการศึกษา พร้อมพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชน โดยสนบัสนุน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เกษตรอาหารกลางวนั ศนูย์เรียนรู้การปัน้ตุ๊กตาดินยิม้ แปลงสาธิตเกษตร รวม 8 โครงการ ได้แก ่

1. โรงเรียนวดัสาํราญ จ. ลพบรีุ 

2. โรงเรียนบ้านดินลาน จ. สงขลา 
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3. โรงเรียนบ้านกดุขมิน้ จ. นครราชสมีา 

4. โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย จ. อดุรธานี 

5. โรงเรียนวดัเจ็ดยอด จ. เชียงใหม ่

6. โรงเรียนบ้านห้วยลาน จ. เพชรบรูณ์ 

7. โรงเรียนวดัดอนขีเ้หลก็ จ. ฉะเชิงเทรา 

8. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ. สระแก้ว 

 

โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 5 โครงการ ดงันี ้                    

1. โครงการบริจาคโลหิตทกุ 3 เดือน โดยร่วมมือกบัสภากาชาดไทย 

2. โครงการ “รวมพลงันํา้ใจไทย สง่ไปช่วยเหลอืผู้ประสบภยั ณ สปป.ลาว” 

3. โครงการ “รวมพลงันํา้ใจไทย สง่ไปช่วยเหลอืผู้ประสบภยัในเหตกุารณ์สนึามิ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” 

4. โครงการ “ทําดีให้คน (มอง) เห็น” เพ่ือสมทบทนุก่อสร้าง โรงพยาบาลจกัษุบ้านแพ้ว จ. สมทุรสาคร 

5. โครงการ “ศนูย์เรียนรู้หมอ่นไหม” ชมุชนและโรงเรียนบ้านหนองมว่งหวาน จ. นครราชสมีา 

สาํหรับในปี 2563 ธนาคารยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยเน้นด้านการศกึษาเป็นหลกั และได้เพ่ิมความ

รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขึน้เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะขยะพลาสติกท่ีกําลงัเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม โดยธนาคารได้ร่วมกบัฝ่ายสิ่งแวดล้อม สํานกังานเขตปทมุวนั เร่ิมดําเนินโครงการ “CIMB THAI Go Green” 

ในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นวนัสิง่แวดล้อมไทย รณรงค์ให้พนกังานทกุคน ลด ละ เลกิ การใช้ถงุพลาสติก โดยการแจก

ถงุผ้าและแก้วนํา้ท่ีใช้วตัถดุิบจากธรรมชาติในการผลติ ร่วมกนัใช้ภาชนะบรรจภุณัฑ์ท่ียอ่ยสลายได้หรือนํากลบัมาใช้ได้อีก

ครัง้หนึ่งเพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติกให้เหลอืน้อยท่ีสดุหรือไมเ่กิดขึน้เลย พร้อมทัง้การสร้างวินยัและให้ความรู้เร่ืองการคดั

แยกขยะในการทิง้ลงถงัขยะอยา่งถกูต้องแก่พนกังาน โดยการจดัให้มีถงัขยะแยกประเภท ได้แก่ ถงัขยะทิง้เศษอาหาร ถงั

ขยะทัว่ไป และถังขยะ Reuse เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยขยะจากเศษอาหาร

เกษตรกรยงัสามารถมารับไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย  

 

นอกจากนี ้ธนาคารและสํานักงานเขตปทุมวัน ยังมีแผนท่ีจะขยายความร่วมมือไปยังประชาคมหลังสวน 

ประกอบด้วย บริษัท ห้างร้าน พ่อค้ารถเข็น และพ่อค้าหาบเร่ ในย่านถนนหลงัสวนทกุแห่ง  อนัเป็นไปตามเจตนารมณ์ใน

การดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน (Sustainability) ของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบี  

 

7.   นวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
    

ธนาคารเลง็เห็นความสาํคญัอย่างตอ่เน่ืองในการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือประโยชน์

สงูสดุต่อลกูค้า โดยในปี 2560 โดยเน้นไปท่ีการปรับปรุงประสบการณ์ลกูค้าจากการนํานวตักรรมมาประยกุต์ใช้ ซึ่งในปีท่ี

ผา่นมาทางธนาคารได้รับรางวลัตา่งๆ จากการนํานวตักรรมมาประยกุต์ใช้  เช่น รางวลั Highly Commended in The Best 

CX Business Model 2017 จ า ก  The Customer Experience in Financial Services Awards 2017 ใ น โค ร ง ก า ร 

Forward>>CX “The Best or Nothing” Program, รางวลั The Best CX Employee Engagement: Honorary Mention 

จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 ในโครงการ CIMB Thai Customer Experience, รางวัล 
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The Best CX Personality, CX Rockstar Award จ าก  Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 โด ย

มอบแก่ ดร. ปิยะวัฒน์ จิระพงษ์สุวรรณ ผู้ อํานวยการอาวุโสวิศวกรรมธุรกิจ, รางวัล ICT Excellence Award in Core 

Process Improvement  2017 จาก  TMA ICT 2017 ในโครงการ Collection and Recovery Platform, รางวัล  ICT 

Excellence Award in Core Process Improvement  2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ Digital Unsecured Loan 

Process Improvement, รางวลั 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 เป็นต้น 

ทางธนาคารยงัคงมีความมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองในการนํานวตักรรมใหม่ๆ มาพฒันาองค์กร เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อลกูค้า

ตอ่ไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 

ธนาคารจดัโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตัิงานเพ่ือให้มีระบบบริหารความเสีย่งและระบบการควบคมุ

ภายในท่ีดีเพ่ือให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี นอกจากนี ้ ธนาคารมี

กระบวนการควบคมุติดตาม ประเมินความเพียงพอ และตรวจสอบระบบการควบคมุภายในอยา่งสมํ่าเสมอ   เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอ  ความเหมาะสม และมีประสทิธิผล 

 

• องค์กรและสภาพแวดล้อม 

ธนาคารมีการจดัองค์กรโดยคํานงึถึงการแบง่แยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีระบบบริหารความเสีย่งและการ

ควบคุมภายใน  รวมทัง้ระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล (Three Lines of Defense) นอกจากนี ้

ธนาคารยงัมีการติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของพนกังานอย่างต่อเน่ืองให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสยีอย่างเป็นธรรม  ธนาคารมีการจดัทําแผนธุรกิจระยะสัน้และระยะกลาง

เพ่ือกําหนดแผนกลยทุธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึง่มีการสื่อสารให้พนกังานระดบับริหารทัง้องค์กรได้ทราบและนําไป

ดําเนินการให้บรรลแุผนและเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

• การบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารให้ความสําคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอก  

คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Committee) เพ่ือกําหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไป

ตามกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นผู้ กําหนดกรอบการดแูลความเสี่ยง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคมุและติดตามความเสีย่งตา่งๆ และเสริมสร้างให้มีวฒันธรรมองค์กรท่ีคํานึงถึงความ

เสีย่ง 

 

• การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละระดับ 

รวมทัง้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผู้บริหารระดบัต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นกลไกสําคญัในการถ่วงดุลอํานาจการบริหาร 

(Check and Balance)  โดยจดัทําเป็นระเบียบงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการทบทวนอยา่งสมํา่เสมอ  

 ฝ่ายบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาทกุครัง้ในกรณีท่ีธนาคารให้สนิเช่ือแก่หรือลงทนุ

ในกิจการท่ีธนาคาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้บริหารระดบัสงูของธนาคาร รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง สว่นธุรกรรม

การขาย ให้ ให้เช่า รับซือ้ หรือเช่าทรัพย์สนิใดๆ กบักรรมการผู้มีอํานาจจดัการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักลา่วจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายท่ีธนาคารกําหนด 

 นอกจากนี ้ธนาคารมีหนว่ยงานกํากบัการปฏิบตัิงานทําหน้าท่ีควบคมุติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงาน

ของธนาคารเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของธนาคาร  และมีหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ

หนว่ยงานตา่งๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามหลกัการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีดี 

 

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปและเหมาะสม

กบัธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพฒันาจดัการระบบข้อมลูสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลูอ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้

สามารถใช้ข้อมลูท่ีสําคญัได้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา  ธนาคารมีระบบการควบคมุการใช้งานและจดัเก็บเอกสารสาํคญั

ทางอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเหมาะสมและรัดกมุ  นอกจากนี ้ธนาคารมีการสือ่สารนโยบายระเบียบปฏิบตัิงานไปยงัพนกังานท่ี

เก่ียวข้องทกุระดบั 

 

• ระบบการควบคุมและติดตาม 

ธนาคารมีระบบการควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธี

ปฏิบตัิงาน กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนระบบการควบคมุภายในท่ีธนาคารกําหนดไว้ ทัง้นี ้ธนาคารมีการ

จัดทําแผนงานประจําปี ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะเป็นท่ีนา่พอใจ 

 

 

คุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสงูสุดตรวจสอบภายใน และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสดุกํากับการ

ปฏิบตัิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 2 หน้า 119 

12. รายการระหว่างกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (เก่ียวข้องกนัโดยการมีผู้

ถือหุ้นร่วมกัน) และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน (กรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้บริหารหน่วยงานขึน้ไป) รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและกิจการหรือบคุคลเหลา่นัน้ซึง่เป็นไป

ตามการดําเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 43 ของงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562) 

 

-   รายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีดงันี ้   

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

CIMB Bank Berhad 

(CIMB Bank) ผู้ ถื อ หุ้ น

ใหญ่ของธนาคาร ซึง่ถือหุ้น

ร้อยละ 94.83 ของจํานวน

หุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของธนาคาร 

 

 

ธนาคารใช้บริการการตรวจสอบการใช้งานได้จริงของโมเดล IFRS9 

จาก CIMB Bank ซึง่กําหนดอตัราคา่บริการโดยพิจารณาปัจจยัหลกั 

ได้แก่ อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบุคลากร เวลาปฏิบัติงาน ต้นทุน

ทางอ้อม และบวกเพ่ิมร้อยละ 10 ทัง้นี ้ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมต่อ

โมเดลเทา่กบั 22,563 ริงกิตมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
รายการ หน่วย จาํนวน 

เงินเดือนเฉลีย่ต่อ Pax )คาดการณ์โดยประมาณ(  ริงกิต 9,000 

จํานวนโมเดล IFRS9 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในปี 2561-

2562 

 20 

จํานวนวนัทํางานท่ีต้องใช้ต่อโมเดล วนั 45  

(เท่ากบั 2 เดือน) 

ต้นทนุทางตรงรวมต่อโมเดล ริงกิต 18,000 

ต้นทนุทางตรงของโมเดลรวม (20 x MYR 18,000) ริงกิต 360,000 

ต้นทนุทางอ้อม )สาํหรับ 20 โมเดล( ริงกิต 50,250 

ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมรวม ริงกิต 410,250 

บวกเพิ่ม 10% ริงกิต 41,025 

ยอดรวมหลังบวกเพิ่มต่อโมเดล ริงกิต 451,275 

ต้นทนุรวมต่อโมเดล ริงกิต 22,563 

อตัราแลกเปลีย่น  8 

คิดเป็นเงนิบาทเท่ากับ บาท 180,504 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 

22 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเว้น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติของธนาคาร 

บ ริษั ท บ ริห ารสิน ท รัพ ย์ 

สาทร จํากัด (บบส.สาทร) 

เป็ น บ ริษั ท ใน ก ลุ่ ม ข อ ง 

CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือ

หุ้ น ใ ห ญ่ โด ย อ้ อ ม ข อ ง

ธนาคารต่ออายสุญัญาการให้บริการแก่ บบส. สาทร ออกไปอีกเป็น

ระยะเวลา 1 ปี มีผลตัง้แต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

โดยคิดคา่บริการในอตัราเดียวกนักบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
บริการท่ีสง่มอบให้ บบส .สาทร  อตัรา

ค่าบริการราย

เดือน )บาท(  

หมายเหต ุ

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อวนัท่ี 

22 มี น า ค ม  2562 (ย ก เ ว้ น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ธนาคาร 

 

1. บริการด้านอีเมล์ 325.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน 

2. บริการด้านอินเทอร์เน็ต 192.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน 

3 .CCDS + Doc image, CUS 648.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน 

4. ระบบ 1Platform   

    4.1 ค่าบริการผู้ใช้ 2,852.00 ค่าบริการต่อผู้ใช้ต่อเดือน 

    4.2 ค่าบริการบญัช ี 1.58 ค่าบริการต่อบญัชีต่อเดือน 

    4.3 ค่าบริการเปิดบญัชีใหม ่   

(ซีไอเอม็บ ีกรุ๊ป เป็นผู้ คิดค่าใช้จ่าย) 

จ่ายตามใช้

งานจริง 

 

5. Report On Demand 446.00 ค่าบริการต่อบญัชีต่อเดือน 

6. ระบบ GSAM 9,255.00 ค่าบริการต่อเดือน 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

บ ริษั ท บ ริห ารสิน ท รัพ ย์ 

สาทร จํากัด (บบส.สาทร) 

เป็ น บ ริษั ท ใน ก ลุ่ ม ข อ ง 

CIMB Group ซึ่งเป็นผู้ ถือ

หุ้ น ใ ห ญ่ โด ย อ้ อ ม ข อ ง

ธนาคาร 

 

ธนาคารแก้ไขเอกสารแนบฉบับท่ี 5 ของสญัญาให้บริการหลกั ซึ่ง

เป็นสญัญาใช้บริการด้านกฎหมายจาก บบส.สาทร  รายละเอียด

ดงันี ้

• ปรับเพ่ิมค่าวิชาชีพและค่าบริการเหมารวมสําหรับบริการด้าน

กฎหมาย 6 รายการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอตัราใหม่ดงักล่าวเป็น

อตัราท่ีสอดคล้องกบัตลาด 

• เพ่ิมบริการด้านกฎหมาย 15 รายการ 

• กําหนดให้ บบส. สาทร เป็นผู้ ชําระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย โดยมีผล

ตัง้แต ่1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อวนัท่ี 

22 มี น า ค ม  2562 (ย ก เ ว้ น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 

 

CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้ น

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

 

ธนาคารได้ นําระบบ Wealth Management เข้ามารองรับการ

ปฏิบตัิงานของหน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร ภายใต้โครงการ 

FF10830 ENABLER 

 

CIMB Group ได้เข้าทําสญัญาการใช้บริการกบัผู้ ให้บริการ และจะ

ชําระค่าซอฟท์แวร์และค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ ให้บริการ ระบบ

ดังกล่าวจะมีการนําไปใช้งานในซีไอเอ็มบี มาเลเซีย โดย CIMB 

Group จะ Charge Back คา่ใช้จ่ายมายงัธนาคาร  

 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 4/2562 เมื่อวนัท่ี 

18 เม ษ า ย น  2562  (ย ก เว้ น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 2 หน้า 121 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ทัง้นี ้หน่วยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร จําเป็นต้องพฒันาระบบให้

รอบรับ AVALOQ โดยรายละเอียดการคิดค่าบริการจาก CIMB 

Group นัน้ เป็นไปตามท่ีหนว่ยงานธนบดีธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็ม

บี ไทย จะหารือในรายละเอียดกบั CIMB Group ตอ่ไป 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

ธุ รกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 

iCIMB (MSC) Sendirian 

Berhad เป็นบริษัทย่อยท่ีมี 

CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้ น

ใหญ่ 

ธนาคารได้ใช้บริการ Chats Surveillance Process จาก iCIMB 

(MSC) Sendirian Berhad โดยมีประมาณการคา่บริการตอ่ปีดงันี ้
 ประมาณการค่าบริการต่อปี (ริงกิต) 

ระดบัเจ้าหน้าท่ี ระดบัต้น ระดบักลาง ระดบัสงู รวม 
จํานวนเจ้าหน้าท่ี 1 1 1  
ประมาณการเวลาปฏิบติังาน 25% 10% 10% 
ต้นทุนต่อ Man-Day (ริงกิต) (ตาม

ข้อมลูท่ีได้รับจาก Group Finance) 

511 965 2,114 

ค่าใช้จ่ายต่อปี (ริงกิต) (22 Man-

Day ต่อเดือน x 12 เดือน) 

33,726 25,476 55,810 115,012 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 

23 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 

CGS-CIMB Securities 

(Thailand) Co., Ltd. 

(CGSCT) เป็นบริษัทใน

กลุม่ท่ีมี CIMB Group 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

 

ธนาคารได้แก้ไขสญัญาการใช้บริการระหว่างธนาคารและ CGSCT 

โดยเปลี่ยนวิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (Base Fee) 

อ้างอิงตามประเภทผลติภณัฑ์ดงันี ้

เป ลี่ ย น จ า ก  0.25% ข อ ง  Notional Amount ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   

(สาํหรับผลติภณัฑ์ทกุประเภท) 

เป็น               0.05% ของ Notional Amount สําหรับผลิตภัณฑ์ 

Bull ELN และ Bull-P ELN 

                       0.25% ของ Notional Amount สําหรับผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆ โดยให้มีผลตัง้แต ่1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

ทัง้นี ้ค่าท่ีปรึกษายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง กรณีท่ีธุรกิจตราสาร

อนพุนัธ์สามารถสร้างกําไรก่อนภาษีสะสมได้เพ่ิมสงูขึน้ ธนาคารจะ

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 

28 มิ ถุน าย น  2562  (ยก เว้น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 2 หน้า 122 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ยงัคงได้รับคา่ท่ีปรึกษาในอตัราร้อยละ 50 ของกําไรก่อนภาษีสะสม 

อย่างไรก็ดี หากธุรกิจตราสารอนุพนัธ์ประสบผลขาดทุนซึ่งทําให้มี

กําไรก่อนภาษีสะสมลดลง ธนาคารจะได้รับคา่ท่ีปรึกษาจากธุรกรรม

ดงักลา่วในจํานวนท่ีลดลง 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้ น

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

 

ธนาคารได้แก้ไขรายละเอียดการชําระคืนค่าบริการระบบ Murex 

ให้แก่ CIMB Group โดยเพ่ิมอัตราค่าบริการในส่วนการดูแลการ

สนับสนุนและบริการด้านไอทีประจําวัน (Daily IT Support and 

Services Maintenance (ITO)) เ น่ื อ งจ าก ท างก ลุ่ ม ฯ  มี ต้ น ทุ น

คา่ใช้จ่ายท่ีสงูขึน้ รวมถึงต้องใช้บคุลากรสนบัสนนุระบบท่ีมากขึน้ 

 

ด้วยเหตนีุ ้คา่บริการจะมีการเปลีย่นแปลงดงันี ้

- ปรับเพ่ิมค่าบริการ ITO จํานวน 47,194 ริงกิต จากเดิม 

406,020 ริงกิต เป็น 453,214 ริงกิต 

- CIMB Malaysia จะคิดค่าบริการในการอนุญาตให้ธนาคาร

ร่วมใช้ใบอนญุาตหลกัของระบบ Murex เป็นเงิน 125,660 ริงกิต 

- CIMB Malaysia จะยกเลิกการคิดค่าบริการใช้งานฐานข้อมลู 

Oracle จํานวน 100,598 ริงกิต 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 

28 สิ งห า ค ม  2562  (ย ก เว้ น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 

CGS-CIMB Securities 

(Thailand) Co., Ltd 

(CGSCT) เป็นบริษัทใน

กลุม่ท่ีมี CIMB Group 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

 

ธนาคารยินยอมให้ CGSCT แต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นผู้ จัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป โดยให้จัด

จําหน่ายผลิตภัณ ฑ์  Equity-Linked Notes (ELN) ของ CGSCT 

ภายใต้สญัญาการให้บริการระหวา่งธนาคารและ CGSCT ท่ีลงนาม

เมื่อวนัท่ี 7 มิถนุายน 2561 

 

ภายใต้สัญญ าดังกล่าว ธนาคารจะเป็นท่ีปรึกษาและให้การ

สนบัสนุนแก่ CGSCT ในด้านการออก จําหน่าย ทําตลาด ค้า และ

บริหารความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ์ Derivative Warrant (DW), 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 

28 สิ งห า ค ม  2562  (ย ก เว้ น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 2 หน้า 123 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

Equity-Linked Notes (ELN) แ ล ะ  Equity Swaps โด ย ก า ร ใ ห้

คําปรึกษาด้านการบริหารผลิตภณัฑ์จะครอบคลมุถึงการจดัทําและ

ยื่นเอกสารผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่ายและออกหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิ 

ในขณะท่ี CGSCT จะให้การสนบัสนนุด้านการบริหารธุรกิจตราสาร

อนพุนัธ์ โดยจะให้การสนบัสนนุท่ีจําเป็นในส่วนของการดําเนินการ

ด้านกฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ การติดตามดแูลความเสีย่ง 

และข้อกําหนดด้านไอทีและการจดัหาเงินทนุ 

 

ทัง้นี ้เช่ือว่าการท่ีธนาคารยินยอมให้มีการแต่งตัง้บุคคลภายนอก

ดงักลา่ว จะสง่ผลดีต่อการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงแผนกล

ยุทธ์เพ่ิมรายได้และค่าธรรมเนียมท่ีจะได้รับจากธุรกิจตราสาร

อนพุนัธ์ของ CGSCT ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาการใช้บริการ 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ธุ รกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 

CIMB Bank Berhad 

(CIMB Bank) ผู้ ถื อ หุ้ น

ใหญ่ของธนาคาร ซึง่ถือหุ้น

ร้อยละ 94.83 ของจํานวน

หุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของธนาคาร 

ธนาคารได้ใช้บริการพฒันาโมเดล IFRS9 สําหรับใช้ภายในธนาคาร

และบริษัทย่อย จาก CIMB Bank โดยครอบคลมุการพฒันาโมเดล

ใหม่ การแก้ไขโมเดลท่ีไม่ผ่านการทดสอบประจําปี หรือใบคําขอ

เปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าโมเดลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในแพลตฟอร์มการ

ปฏิบตัิการโมเดล รวมถึงการให้การสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง และการ

แก้ไขปัญหาของโมเดลท่ีมีอยู ่

 

อัตราค่าบริการจะอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ต้นทุนทางอ้อม และบวกเพ่ิมร้อยละ 10 (ตามอัตรา

เสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก) โดยอตัราบวกเพ่ิมร้อยละ 10 

ดงักลา่ว คิดจากคา่มธัยฐานของข้อมลูอตุสาหกรรมบริการท่ีปรึกษา

ย้อนหลัง 5 ปี ท่ีได้มาจากผลการสํารวจข้อมูลของ CIMB Group 

และการหารือร่วมกับ PwC Malaysia โดยการพฒันาโมเดลใหม่มี

ประมาณการต้นทนุรวมตอ่โมเดลเทา่กบั 340,000 บาท 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 

28 สิ งห า ค ม  2562  (ย ก เว้ น

กรรมการท่ี เป็นตัวแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีส่วนได้เสียซึ่ง

ไม่ ได้ เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที่ 2 หน้า 124 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

นายกิตติพนัธ์ อนุตรโสตถิ 

อดี ตกรรม การผู้ จัด การ

ใ ห ญ่  แ ล ะ ป ร ะ ธ า น

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ในฐานะ

ท่ีเป็นผู้บริหารระดบัสงู 

ธนาคารได้จําหน่ายรถยนต์ประจําตําแหน่ง (รุ่น BMW730 LD M 

Sport ทะเบียน 2 กน-9100) ของนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ อดีต

กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ให้กับ       

นายกิตติพนัธ์ตามท่ีได้ร้องขอ โดยจําหนา่ยในราคา 3,000,000 บาท 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยรถยนต์ดงักล่าวมีมูลค่าบญัชีสทุธิ ณ 30 

กนัยายน 2562 เทา่กบั 2,447,166.59 บาท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการ

ธนาคารครัง้ท่ี 10/2562 เมื่อ

วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 (ยกเว้น

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของ 

CIMB Bank ท่ีมีสว่นได้เสยีซึง่

ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและงด

ออกเสยีงในวาระนี)้ อนมุตัิการ

จําหนา่ยรถประจําตาํแหนง่

ให้กบันายกิตตพินัธ์ในราคา 

3,000,000 บาท (รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม) ซึง่เป็นราคา

เสนอซือ้เฉลีย่ของผู้สนใจซือ้

จํานวน 5 ราย ซึง่เสนอซือ้ใน

ราคาระหวา่ง 2,850,000 บาท 

และ 3,150,000 บาท (รวม

ภาษีมลูคา่เพ่ิม) หนว่ยงาน

จดัซือ้จดัจ้างและบริหาร

สาํนกังานของธนาคาร

พิจารณาวา่ราคาขายดงักลา่ว

มีความเหมาะสม เน่ืองจากสงู

กวา่มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ 30 

กนัยายน 2562 ท่ี 

2,447,166.59 บาท  
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้ น

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

ธนาคารได้ใช้บริการระบบอินทราเน็ต Sync-Up จาก CIMB Group 

โดยมีกําหนดการชําระคา่บริการดงันี ้
ริงกิต ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 รวม 

คา่บริการ ITO 188,860.70 188,860.70 188,860.70 188,860.70 188,860.70 944,303.50 
ค่า บ ริก า รใ ช้

งาน 

10,265.04 10,265.04 10,265.04 10,265.04 10,265.04 51,325.20 

รวมยอดขําระ 199,125.74 199,125.74 199,125.74 199,125.74 199,125.74 995,628.70 

*ค่าบริการ ITO จะเร่ิม Charge Back หลงัระบบ Sync-Up เร่ิมนําออกใช้ 

 

- ต้นทนุรวมของโครงการสําหรับการใช้งานระบบของ CIMB Group 

ในระยะเวลา 5 ปี เทา่กบั 7,158,169.03 ริงกิตมาเลเซีย (สาํหรับการ

สนบัสนนุด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และแอปพลเิคชนั) 

- ค่าใช้จ่ายท่ีจัดสรรให้กับธนาคารจะอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ของ

จํานวนพนักงาน จากข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 ธนาคารมี

พนักงานจํานวน 3,410 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ของจํานวน

พนักงานทัง้หมดของ CIMB Group ดังนัน้  CIMB Bank จึงจะ

จัดสรรค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้มายังธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 14.18 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีธนาคารระบุข้อกําหนดเฉพาะเจาะจงใดๆ 

จะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วในอตัราเต็มร้อย 

- คา่บริการใช้งานจะคาํนวณตามคา่บริการ Rate Charge รายเดือน 

โดยจะทบทวนเป็นประจําทกุปี และการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากร่วมกนั 

- โครงการนีจ้ะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และวางหลกัประกัน

ใดๆ 

- อัตราการคิดค่าบริการ Charge Back ไม่รวมภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

และภาษีมลูคา่เพ่ิม 

- การบวกเพ่ิมร้อยละ 8 จะรวมอยู่ในค่าบริการ ITO โดยเป็นอตัรา

เสมือนคิดกบับคุคลภายนอกโดยทัว่ไป 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

 

 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารค รัง้ ท่ี  11/2562 เมื่ อ

วัน ท่ี  21 พ ฤ ศจิก ายน  2562 

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทน

ของ CIMB Bank ท่ี มี ส่วนได้

เสียซึง่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชุมและ

งดออกเสยีงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมีความเหน็

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

CIMB Group เป็นผู้ ถือหุ้ น

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร 

 

ธนาคารได้ใช้บริการจาก CIMB Group ในการพัฒนาระบบเพ่ือ

รองรับมาตรฐานบัญชี IFRS9 รวมถึงชําระค่าบริการให้กับ CIMB 

Group โดยคิดจากค่าพฒันาระบบและคา่บริการการสนบัสนนุอ่ืนๆ

ท่ีจัดสรรให้กับธนาคารและบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 8.19 โดย

อตัราดังกล่าวคํานวณจากจํานวนเฉลี่ยของบญัชีเงินกู้ ยืมระหว่าง

เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 526,111 บัญชี 

โดยกําหนดให้มกีารทบทวนการจดัสรรคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นประจํา

ทกุปี 

 

กําหนดการชําระคา่บริการดงักลา่วมีดงันี ้
ริงกิต ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 

คา่ 
บริการ 

ITO 

1,710,705 1,710,705 1,710,705 1,710,705 1,710,705 8,553,524 

*ค่าบ ริการ ITO ได้ รวม อัตราบ วก เพิ่ ม ร้อยละ 8 ซึ่ง เป็น อัตราเส มื อนคิดกับ

บคุคลภายนอกโดยทัว่ไป แตไ่ม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่มร้อยละ 7 และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายร้อย

ละ 15 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 
 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ธนาคารครัง้ ท่ี  12/2562 เมื่ อ

วั น ท่ี  18 ธั น ว า ค ม  2562 

(ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นตวัแทน

ของ CIMB Bank ท่ี มี ส่วนได้

เสียซึง่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชุมและ

งดออกเสยีงในวาระนี)้ เห็นควร

อ นุ มั ติ ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว 

เน่ืองจากเป็นรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจป กติ ของธน าค าร ซึ่ ง

ธนาคารได้รับประโยชน์ 

 

-  รายการสินเชื่อ เงนิฝาก และภาระผูกพัน 

 

ก. ธนาคารมีเงินให้สนิเช่ือ ภาระผกูพนัและเงินฝากกบักิจการท่ีธนาคารและบริษัทยอ่ย หรือกรรมการหรือผู้บริหารระดบั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป หรือตําแหนง่เทียบเทา่ถือหุ้นรวมกนัตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วของ

กิจการนัน้ ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท)  

รายช่ือบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 การถือ

หุ้น 

(%) 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

ภาระ 

ผกูพนั 

เ งิ น ใ ห้

สินเช่ือคง

ค้าง 

ร า ย ก า ร

ร ะ ห ว่ า ง

ธ น า ค า ร

และตลาด

เ งิ น 

(สนิทรัพย์) 

สนิทรัพย์

อ่ืน 

เ งิ น รั บ

ฝาก 

รายการ

ระหว่าง

ธนาคาร

แ ล ะ

ต ล า ด

เ งิ น 

(หนีส้นิ) 

เงินกู้ ยืม หนีส้นิอ่ืน 

บริษัทใหญ่ 

CIMB Bank Berhad 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ 

- รับอตัราดอกเบีย้คงท่ี 

- รับอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศทนัทีและลว่งหน้า 

- สญัญาซือ้ 

- สญัญาขาย 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศและอตัรา

ดอกเบีย้ 

- สญัญาซือ้ 

- สญัญาขาย 

 

สนิค้าโภคภณัฑ์ 

- สญัญาซือ้ 

- สญัญาขาย 

 

 

สญัญาสทิธิท่ีอ้างอิงหน่วยลงทนุ

ของกองทนุ 

- สญัญาซือ้ 

 

อนพุนัธ์ด้านเครดติ 

- สญัญาขาย 

 

 

 

- 

 

33,865 

44,295 

 

 

14,661 

95 

 

 

 

11,694 

437 

 

 

45 

41 

 

 

 

 

53 

 

 

6,293 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

461 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

7 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

212 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

9,037 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

68 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

94.83 

 
นางสาวเซรีน่า ตนั 

เหม่ ชเว็น 
 

บริษัทย่อย 

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั  

 

 

 

 

2,150 

 

 

 

 

30,291 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

99.99 

 

 

 

 

นายตนั คีท จิน 

นางสาวศศมิา ทอง

สมคัร 

นายโก๊ะ เตอด เซียง 
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รายช่ือบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 การถือ

หุ้น 

(%) 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

ภาระ 

ผกูพนั 

เ งิ น ใ ห้

สินเช่ือคง

ค้าง 

ร า ย ก า ร

ร ะ ห ว่ า ง

ธ น า ค า ร

และตลาด

เ งิ น 

(สนิทรัพย์) 

สนิทรัพย์

อ่ืน 

เ งิ น รั บ

ฝาก 

รายการ

ระหว่าง

ธนาคาร

แ ล ะ

ต ล า ด

เ งิ น 

(หนีส้นิ) 

เงินกู้ ยืม หนีส้นิอ่ืน 

 

 

 

บจ. ซีที คอลล์  

 

 

 

 

 

 

บจ. เวิลด์ลีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทภายใต้การควบคุม

เดียวกัน 

CIMB Bank Plc., Cambodia 

 

CIMB ISLAMIC Bank Berhad 

 

PT Bank CIMB Niaga TBK 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็ม

บี (ประเทศไทย) จํากดั 

 

สญัญาแลกปล่ียนเงนิตรา

ตา่งประเทศทนัทีและลว่งหน้า 

-สญัญาซือ้ 

-สญัญาขาย 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

3 

10 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3,775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1,271 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

94 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

   99.99 

 

 

 

 

 

 

99.99 

นางสาวปิยวรรณ 

เธียรพรานนท์ 

 

นายอดศิร เสริมชยั

วงศ์ 

นางสาวศศมิา ทอง

สมคัร 

นางสาวอรอนงค์ 

อดุมก้านตรง 

 

นายโก๊ะ เตอด เชียง 

นางสาวอรอนงค์ 

อดุมก้านตรง 

นางสาวเพญ็พร กํา

พสุริิ 

นายณฐัวฒุ ิวจีนุ

รักษากลุชยั 

นายมนตรี พ่วงพลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสธีุร์ โล้วโสภณ

กลุ 
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รายช่ือบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 การถือ

หุ้น 

(%) 

มีผู้บริหารร่วมกนั 

ภาระ 

ผกูพนั 

เ งิ น ใ ห้

สินเช่ือคง

ค้าง 

ร า ย ก า ร

ร ะ ห ว่ า ง

ธ น า ค า ร

และตลาด

เ งิ น 

(สนิทรัพย์) 

สนิทรัพย์

อ่ืน 

เ งิ น รั บ

ฝาก 

รายการ

ระหว่าง

ธนาคาร

แ ล ะ

ต ล า ด

เ งิ น 

(หนีส้นิ) 

เงินกู้ ยืม หนีส้นิอ่ืน 

ICIMB (MSC) Sdn Bhd 

สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ   

พรินซเิพิล จํากดั 

บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร 

 

1 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

27 

 

1 

- 

 

 

639 

 

159 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

10 

 

 

 

นาย เจสนั ลีออง 

ก๊อก ยิว 

นาย โก๊ะ เตอด 

เซียง 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กัน 

876* 216* - - 538* - - 1   

 

* ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 กรรมการอิสระทา่นหนึ่งของธนาคารได้เป็นผู้บริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

  

ข. ธนาคารไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของ

จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร 

 

-  ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกนัซึง่ธนาคารมีเงินให้สินเช่ือและภาระผกูพนักบักรรมการหรือผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

ขึน้ไปหรือตําแหน่งเทียบเท่านัน้ เป็นการให้กู้ ยืมซึ่งเป็นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบีย้ท่ีใช้เป็นอัตราดอกเบีย้

สวสัดิการสาํหรับพนกังานของธนาคาร รายการระหวา่งกนัซึ่งธนาคารมีเงินให้สนิเช่ือ ภาระผกูพนั และเงินฝากแก่กิจการท่ี

ธนาคารหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึน้ไปหรือตําแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้น

รวมกนัตัง้แตร้่อยละ 10  ขึน้ไปของทนุท่ีชําระแล้วของกิจการ บางสว่นเป็นเงินกู้ ท่ีโอนมาจากการควบรวมกิจการกบัธนาคาร  

บางสว่นมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนีข้องลกูหนี ้และบางสว่นเป็นเงินให้สินเช่ือใหม่ โดยใช้อตัราดอกเบีย้ตามอตัรา

ตลาดทัว่ไปและเป็นเง่ือนไขปกติของการทําธุรกิจ 

 

-  ขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

ตามข้อบังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้องผ่านขัน้ตอนในการพิจารณาอนุมัติตาม

นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิของธนาคาร รวมทัง้ต้องผ่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ

หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหารหรือกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไม่เข้า

ร่วมพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว 
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- แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหวา่งกนัของธนาคาร เป็นรายการซึง่เป็นการดําเนินธุรกิจทัว่ไป โดยทกุรายการได้ดําเนินการตามขัน้ตอน

และวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิตามท่ีกําหนด และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง มีความเป็นไป

ได้ว่าการทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะยงัคงเกิดขึน้ในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึ่งธนาคารได้มีการกําหนด

ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิและทบทวนรายการไว้อยา่งชดัเจนแล้ว 

 



                                  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 

2560 ผลการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปีสิน้สุด

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

14.  

        
(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ   งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

    
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

   
  พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ 
      

         
เงินสด 

 
1,350,614,011 

 
1,745,984,495 

 
1,588,987,409 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 
 

6,205,670,653 
 

6,684,224,569 
 

18,099,695,389 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 
 

43,459,245,755 
 

23,395,513,202 
 

21,278,460,920 

เงินลงทนุสทุธิ 
 

86,796,230,526 
 

92,172,323,107 
 

44,059,846,768 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยสทุธิ 
 

2,208,315,115 
 

2,208,315,115 
 

1,708,315,115 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 
      

 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้

 
231,456,772,155 

 
218,848,912,358 

 
205,242,484,739 

 
ดอกเบีย้ค้างรับ   469,496,006   502,263,091   522,709,406 

         
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

 
231,926,268,161 

 
219,351,175,449 

 
205,765,194,145 

หกั  รายได้รอตดับญัชี 
 

(165,515) 
 

(486,300) 
 

(8,651,407) 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
 

(9,471,971,773) 
 

(9,702,022,606) 
 

(9,256,336,052) 

หกั  คา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้   (32,188,376)   (52,332,096)   (105,673,656) 

         
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ   222,421,942,497   209,596,334,447   196,394,533,030 

         
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 

 
83,360,105 

 
77,698,965 

 
581,413,868 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
 

894,230,172 
 

831,149,160 
 

888,480,141 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 
 

3,339,032,032 
 

3,471,101,060 
 

3,529,189,193 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 
 

1,015,531,376 
 

480,958,226 
 

364,943,160 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
 

694,257,493 
 

938,209,202 
 

1,023,345,737 

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 
 

14,967,549,671 
 

6,052,943,866 
 

4,138,153,054 

สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ   1,713,201,274   2,722,733,218   2,651,651,445 

         
รวมสินทรัพย์   385,149,180,680   350,377,488,632   296,307,015,229 
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(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

   
พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 
     

        หนีส้ิน 
     

        เงินรับฝาก 199,132,082,337 
 

185,215,037,339 
 

177,702,506,611 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 43,393,672,214 
 

44,533,942,327 
 

15,648,105,797 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 268,816,305 
 

378,991,448 
 

254,663,261 

หนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 24,422,519,906 
 

35,512,717,532 
 

23,103,810,514 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 44,659,756,168 
 

24,318,002,735 
 

19,965,010,587 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 23,818,667,017 
 

16,968,347,710 
 

17,933,103,726 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 83,360,105 
 

77,698,965 
 

581,413,868 

ประมาณการหนีส้ิน 2,140,697,917 
 

1,892,940,783 
 

1,855,519,989 

เงินรับหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 9,158,264,057 
 

3,910,494,022 
 

4,826,595,856 

หนีส้ินอ่ืน 3,146,840,215   3,188,938,089   3,112,398,250 

        
รวมหนีส้ิน 350,224,676,241   315,997,110,950   264,983,128,459 

ส่วนของเจ้าของ 
     

        ทนุเรือนหุ้น 
     

 
ทนุจดทะเบียน 

     
  

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

17,411,130,874 
  

  
หุ้นสามญั 30,280,227,607 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท          15,140,113,804 

 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

     
  

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

17,411,130,874 
 

- 

  
หุ้นสามญั 30,280,227,607 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  15,140,113,804 

 
 

 
 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,145,965,854 
 

10,145,965,854 
 

8,465,413,222 
    

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 1,512,574,667 
 

1,422,487,528 
 

1,558,840,917 
    

กําไรสะสม 
         

 
จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 403,980,000 

 
403,600,000 

 
398,680,000 

    
 

ยงัไม่ได้จดัสรร 5,450,853,044   4,997,193,426   5,760,838,827 
    

            รวมส่วนของเจ้าของ 34,924,504,439   34,380,377,682   31,323,886,770 
    

            รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 385,149,180,680   350,377,488,632   296,307,015,229 
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      (หน่วย: บาท) 

  
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

       
รายได้ดอกเบีย้ 

 
12,978,453,585 

 
12,341,600,425 

 
11,913,199,518 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

(5,465,461,170)   (4,515,325,072)   (4,325,189,459) 

       
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

 
7,512,992,415 

 
7,826,275,353 

 
7,588,010,059 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 

1,615,797,349 
 

1,376,649,113 
 

1,471,420,808 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 
 

(370,326,208)   (289,520,012)   (223,841,719) 

       
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 
1,245,471,141 

 
1,087,129,101 

 
1,247,579,089 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า 
      

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 
 

2,625,945,047 
 

1,054,168,202 
 

2,238,222,821 

ขาดทนุสุทธิจากหนีส้ินทางการเงิน 
      

   ท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 
 

(2,802,923,204) 
 

(759,750,530) 
 

(1,733,886,254) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
 

343,978,417 
 

19,508,137 
 

490,748,334 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
 

137,640,997   261,325,479   233,222,081 

       รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 
 

9,063,104,813   9,488,655,742   10,063,896,130 

       
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 

      
  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

 
4,385,558,354 

 
3,892,655,897 

 
3,444,686,567 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 
 

11,507,000 
 

13,131,200 
 

12,456,000 

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 
 

1,050,453,383 
 

1,017,873,890 
 

929,630,735 

  คา่ภาษีอากร 
 

397,538,486 
 

386,886,044 
 

397,448,867 

  อ่ืนๆ 
 

1,417,671,159   1,229,294,759   1,334,179,030 

       รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 
 

7,262,728,382   6,539,841,790   6,118,401,199 

       หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 
 

1,184,566,454   3,686,327,220   3,944,113,706 

       กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 
 

615,809,977 
 

(737,513,268) 
 

1,381,225 

ภาษีเงินได้ 
 

(191,762,567)   (66,769,073)   70,008,975 

       กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 
 

424,047,410   (804,282,341)   71,390,200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        

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

                                                           

 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน   หน้า 134  

      (หน่วย: บาท) 

  
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
      

รายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
      

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 
 

472,498,608 
 

(274,248,938) 
 

467,099,324 

ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน 
      

   ในตา่งประเทศ 
 

(16,238,529) 
 

(4,697,307) 
 

(30,696,516) 

(ขาดทนุ) กําไรจากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ 
    

   สําหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

(54,736,432) 
 

136,503,546 
 

62,042,015       
ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีจะถูกจดัประเภท 

            
   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

 
(52,189,142)   (4,364,720)   (105,828,268)       

             
รวมรายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

    
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 
349,334,505   (146,807,419)   392,616,555       

             
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

    
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

            
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

            
   หลงัออกจากงาน 

 
(229,255,158) 

 
70,013,711 

 
82,635,079       

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภท 
            

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
 

-   (14,002,741)   (16,527,016)       
             

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
    

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 

(229,255,158)   56,010,970   66,108,063       
             

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

120,079,347   (90,796,449)   458,724,618       
             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
 

544,126,757   (895,078,790)   530,114,818       
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      (หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

การแบ่งปัน กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
      

       
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

 
424,047,410 

 
(804,282,341) 

 
71,390,200 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 
 

-   -   - 

       
  424,047,410   (804,282,341)   71,390,200 

       
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

      
       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
 

544,126,757 
 

(895,078,790) 
 

530,114,818 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 
 

-   -   - 

       
  544,126,757   (895,078,790)   530,114,818 

       
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับ 

      
   กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

      
       

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 
 

0.01   (0.03)   0.00 

       
จํานวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 

 
34,822,261,748   31,188,634,435   28,233,684,776 
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      (หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด  
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
      

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 
 

615,809,977 
 

(737,513,268) 
 

1,381,225 

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
    

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
            

   คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 
 

409,743,630 
 

352,142,154 
 

344,091,704       
   หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

 
1,184,566,454 

 
3,686,327,220 

 
3,944,113,706       

  (กลบัรายการ) สํารองสําหรับรายการนอกงบดลุ  
 

(125,654,610) 
 

72,742,078 
 

(42,701,555)       
   ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
41,716,546 

 
38,448,440 

 
35,251,070       

   สํารองจากการประมาณการหนีส้ิน 
 

287,138,637 
 

79,376,548 
 

197,903,657       
   ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  (1,689,129) 

 
1,487,569 

 
20,391,212       

   ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 
 

- 
 

1,067,203 
 

3,476,616       
   กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - 

 
- 

 
(383,394,408)       

   (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ 
            

      และตราสารอนพุนัธ์ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 
 

(230,267,801) 
 

1,075,237,437 
 

(3,015,423,032)       
   กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

            
     ของตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมท่ีเกิดขึน้จริง 

 
(696,020,500) 

 
- 

 
-       

   กําไรจากทรัพย์สินรอการขาย 
 

(24,352,727) 
 

(139,608,478) 
 

(72,996,501)       
   กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 

 
(2,128,477,621) 

 
(315,036,490) 

 
(135,317,715)       

   (กําไร) ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 
 

(2,186,608,362) 
 

113,050,652 
 

(366,098,877)       
   กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 

 
(10,105,201) 

 
(10,877,744) 

 
(34,334,525)       

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 
 

18,608,346 
 

1,169,021 
 

12,487,613       
   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 
872,836 

 
8,845,503 

 
41,454,421       

   ขาดทนุจากการขายลกูหนีด้้อยคณุภาพ 
 

9,118,106 
 

4,731,329 
 

162,476,024       
   ขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วย 

            
      มลูคา่ยตุธิรรม 

 
2,802,923,204 

 
759,750,530 

 
1,733,886,254       

   ดอกเบีย้รับ 
 

(12,978,453,585) 
 

(12,341,600,425) 
 

(11,913,199,518)       
  เงินปันผลรับ 

 
(8,427,415) 

 
(10,508,869) 

 
(13,869,440)       

   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

5,465,461,170   4,515,325,072   4,325,189,459       

             
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 

    
   และหนีส้ินดาํเนินงาน 

 
(7,554,098,045) 

 
(2,845,444,518) 

 
(5,155,232,610)       
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      (หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 
      

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

474,976,864 
 

11,426,897,185 
 

(9,634,584,045) 

   เงินลงทนุเพ่ือค้า 
 

(5,757,584,312) 
 

(13,414,065,599) 
 

(2,196,019,258) 

   เงินให้สินเช่ือ 
 

(13,672,717,001) 
 

(15,914,378,341) 
 

(5,314,731,312) 

   ทรัพย์สินรอการขาย 
 

71,511,170 
 

222,507,346 
 

409,785,779 

   เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 
 

(8,914,605,805) 
 

(1,914,790,812) 
 

1,684,682,702 

   สินทรัพย์อ่ืน 
 

761,704,836 
 

56,482,867 
 

(1,022,132,173) 

              หนีส้ินดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
      

   เงินรับฝาก 
 

13,917,044,998 
 

7,512,530,728 
 

(6,174,959,438) 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

(1,140,270,113) 
 

28,885,836,529 
 

4,052,777,386 

   หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 

(110,175,143) 
 

124,328,187 
 

4,571,090 

   เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
 

4,168,522,046 
 

(4,202,663,803) 
 

(6,046,902,521) 

   ประมาณการหนีส้ิน 
 

(143,437,882) 
 

(68,700,452) 
 

(136,889,494) 

   เงินรับหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 
 

5,247,770,035 
 

(916,101,834) 
 

903,725,253 

   หนีส้ินอ่ืน 
 

(8,849,396)   (50,517,476)   190,455,338 

       
เงนิสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
(12,660,207,748) 

 
8,901,920,007 

 
(28,435,453,303) 

   ดอกเบีย้รับ 
 

10,939,287,458 
 

10,682,135,864 
 

10,804,211,696 

   ดอกเบีย้จ่าย 
 

(6,579,515,960) 
 

(5,146,131,186) 
 

(4,830,582,525) 

   ภาษีจ่ายสุทธิ 
 

121,054,277   (71,039,791)   (62,402,645) 

       เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน  
(8,179,381,973)   14,366,884,894   (22,524,226,777) 
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      (หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
      

เงินสดจ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

(27,549,333,482) 
 

(32,583,604,603) 
 

(14,520,484,708) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

35,167,757,786 
 

4,208,825,541 
 

24,559,533,593 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

7,627,300,000 
 

51,200,000 
 

60,000,000 

เงินสดจ่ายในการซือ้ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด 
 

(4,192,283,404) 
 

(12,462,512,179) 
 

(503,847,389) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด - 
 

- 
 

480,340 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบ

กําหนด  
4,731,280,000 

 
5,905,850,000 

 
4,305,000,000 

เงินสดรับจากการชําระหนีเ้งินลงทนุในลกูหนี ้
 

788,253 
 

795,015 
 

2,482,988 

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

- 
 

(500,000,000) 
 

- 

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุทัว่ไป 
 

- 
 

(726,500) 
 

(792,307) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุทัว่ไป 
 

2,564,090 
 

6,752,752 
 

- 

เงินสดรับจากการลดทนุเงินลงทนุทัว่ไป 
 

- 
 

14,990,000 
 

22,710,000 

เงินสดจ่ายจากการซือ้อาคารและอปุกรณ์ 
 

(250,101,510) 
 

(134,988,728) 
 

(158,616,076) 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 
 

7,577,958 
 

6,268,162 
 

36,697,603 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

(667,017,974) 
 

(276,548,473) 
 

(171,322,945) 

เงินปันผลรับ 
 

8,427,415 
 

10,508,869 
 

13,869,440 

ดอกเบีย้รับ 
 

2,287,261,545   1,689,255,397   1,487,963,769 

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 
 

17,174,220,677   (34,063,934,747)   15,133,674,308 
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      (หน่วย: บาท) 

  
    งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

      
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 

 
- 

 
3,951,569,703 

 
5,505,495,928 

เงินสดรับจากการกู้ ยืมเงิน 
 

8,534,832,747 
 

16,273,471,128 
 

13,652,328,861 

เงินสดจ่ายจากการกู้ ยืมเงิน 
 

(17,909,088,000)   (366,500,000)   (12,085,000,000) 

       
เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 
(9,374,255,253) 

 
19,858,540,831 

 
7,072,824,789 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานใน

ตา่งประเทศ 
(15,953,935)   (4,493,892)   (29,432,276) 

       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้

สุทธิ 
(395,370,484) 

 
156,997,086 

 
(347,159,956) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 
 

1,745,984,495   1,588,987,409   1,936,147,365 

       เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 
 

1,350,614,011   1,745,984,495   1,588,987,409 

       
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด  

      

       
รายการท่ีมิใช่เงินสด 

      
   ซือ้อาคารและอปุกรณ์ท่ียงัไม่ถงึกําหนดชําระเงิน 

 
1,597,778 

 
294,250 

 
22,735,861 

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากท่ีดนิ อาคาร และ

อปุกรณ์  
89,686,806 

 
22,455,456 

 
38,817,769 

   การเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 
 

472,498,608 
 

(274,248,938) 
 

(467,099,324) 

   ตดัจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบีย้ 
 

124,753,905 
 

111,472,079 
 

236,842,411 

 

 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของธนาคาร 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 
   

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 60.0 65.0 66.0 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 4.7 (8.5) 0.7 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 1.2 (2.5) 0.3 

อตัราดอกเบีย้รับ(1) (%) 5.7 5.8 5.7 

อตัราดอกเบีย้จ่าย(2) (%) 2.1 2.0 2.1 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้(3) (%)  3.6 3.8 3.6 
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อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 2.6 2.4 3.2 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
   

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ (%) 80.1 68.9 60.8 

อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์ (%) 2.3 2.8 2.9 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.1 (0.30) 0.02 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.02 0.03 0.03 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   
   

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 10.0 9.2 8.5 

อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม(4) (%) 103.7 108.0 104.8 

อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (Modified LDR)(5)(%) 96.7 94.0 93.9 

อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนีส้ินรวม (%) 56.9 58.6 67.1 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียง (%)  17.4 18.7 16.6 

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (%) 12.4 13.3 12.5 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์  
   

อตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือรวม 

       และดอกเบีย้ค้างรับ (%)  4.1 4.4 4.5 

อตัราส่วนหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวม 

       และดอกเบีย้ค้างรับ(%) 0.6 0.6 0.8 

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 

       ตอ่สินเช่ือรวม(6) (%) 4.6 4.3 4.7 

อตัราส่วนดอกเบีย้ค้างรับตอ่สินเช่ือรวม 
   

    และดอกเบีย้ค้างรับ (%) 0.2 0.2 0.3 

    หมายเหต:ุ  

(1) อตัราดอกเบีย้รับ = รายได้ดอกเบีย้ / (เงินให้สนิเช่ือเฉล่ีย+รายการระหว่างธนาคารท่ีมีดอกเบีย้เฉล่ีย) 

(2) อตัราดอกเบีย้จ่าย = คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ / (เงินฝากเฉล่ีย+เงินกู้ ยืมเฉล่ีย+หนีส้นิจ่ายคืนเม่ือทวงถามเฉล่ีย+รายการระหว่างธนาคารท่ีมี

 ดอกเบีย้เฉล่ีย) 

(3) สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ = อตัราดอกเบีย้รับ-อตัราดอกเบีย้จ่าย 

(4) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้ ยืม = เงินให้สนิเช่ือ / (เงินฝาก+หนีส้นิจ่ายเม่ือทวงถาม+เงนิกู้ ยืม) 

(5) อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (Modified LDR) = (เงินให้สนิเช่ือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี+เงินให้สนิเช่ือซึง่คํา้ประกนัโดยธนาคารอ่ืน+เงิน

 ให้สนิเช่ือแก่สถาบนัการเงนิ) / (เงนิฝาก+ตัว๋แลกเงิน+หุ้นกู้+ผลติภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) 

 (6) อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพตอ่สนิเช่ือรวม คํานวณตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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สรุปฐานะการเงนิของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

       (หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ งบการเงนิรวม 

   31 ธันวาคม 
 

31 ธันวาคม 
 

31 ธันวาคม 

   พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ 
     

        
เงินสด 1,351,567,764 

 
1,749,088,327 

 
1,591,188,651 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 6,421,713,044 
 

6,790,160,122 
 

18,167,812,758 

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 43,459,245,755 
 

23,395,513,202 
 

21,278,460,920 

เงินลงทนุสทุธิ 86,798,230,526 
 

92,172,323,107 
 

44,059,846,768 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยสทุธิ - 
 

- 
 

- 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 
     

 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 250,896,619,641 
 

234,554,591,139 
 

218,058,207,223 

 
ดอกเบีย้ค้างรับ 463,517,744   492,689,784   516,911,663 

        
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 251,360,137,385 

 
235,047,280,923 

 
218,575,118,886 

หกั  รายได้รอตดับญัชี (10,816,864,418) 
 

(8,254,467,999) 
 

(7,036,133,482) 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10,600,132,295) 
 

(10,539,026,105) 
 

(9,869,265,119) 

หกั  คา่เผ่ือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (32,188,376)   (52,332,096)   (105,673,656) 

        
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 229,910,952,296   216,201,454,723   201,564,046,629 

        
ภาระของลกูค้าจากการรับรอง 83,360,105 

 
77,698,965 

 
581,413,868 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,123,900,062 
 

1,016,509,206 
 

1,033,943,008 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 3,428,635,255 
 

3,536,093,184 
 

3,588,378,733 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 1,061,691,787 
 

488,639,652 
 

370,043,208 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,171,542,192 
 

1,392,797,611 
 

1,372,672,738 

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 14,967,549,671 
 

6,052,943,866 
 

4,138,153,054 

สินทรัพย์อ่ืนสทุธิ 2,128,743,263   2,975,302,956   2,857,642,221 

        
รวมสินทรัพย์ 391,907,131,720   355,848,524,921   300,603,602,556 
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       (หน่วย: บาท) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) งบการเงนิรวม 

   31 ธันวาคม 
 

31 ธันวาคม 
 

31 ธันวาคม 
 

   พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560   

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 
      

         หนีส้ิน 
      

เงินรับฝาก 199,034,749,069 
 

185,100,505,109 
 

177,400,677,986 
 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 43,393,672,214 
 

44,533,942,327 
 

15,648,105,797 
 

หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 268,816,305 
 

378,991,448 
 

254,663,261 
 

หนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 24,422,519,906 
 

35,512,717,532 
 

23,103,810,514 
 

หนีส้ินตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 44,659,756,168 
 

24,318,002,735 
 

19,965,010,587 
 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืม 25,818,667,017 
 

18,968,347,710 
 

19,933,103,726 
 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 83,360,105 
 

77,698,965 
 

581,413,868 
 

ประมาณการหนีส้ิน 2,298,834,097 
 

1,987,605,895 
 

1,946,444,925 
 

เงินรับหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 9,158,264,057 
 

3,910,494,022 
 

4,826,595,856 
 

หนีส้ินอ่ืน 4,247,833,989   4,138,393,277   3,891,927,335   

         
รวมหนีส้ิน 353,386,472,927   318,926,699,020   267,551,753,855   

ส่วนของเจ้าของ 
      

         ทนุเรือนหุ้น 
      

 ทนุจดทะเบียน 
      

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

17,411,130,874 
   

  หุ้นสามญั 30,280,227,607 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท          15,140,113,804   

 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

      

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

17,411,130,874 
 

- 
 

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

- 
 

15,140,113,804 
 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,145,965,854 
 

10,145,965,854 
 

8,465,413,222 
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 1,468,042,132 
 

1,400,797,437 
 

1,534,848,299 
 

ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสีย 
      

 ของธนาคารในบริษัทย่อย (42,753,751) 
 

(42,753,751) 
 

(42,753,751) 
 

กําไรสะสม 
      

 จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 403,980,000 
 

403,600,000 
 

398,680,000 
 

 ยงัไม่ได้จดัสรร 9,134,293,684   7,603,085,487   7,555,547,127   

         รวมส่วนของเจ้าของ 38,520,658,793   36,921,825,901   33,051,848,701   

         รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 391,907,131,720   355,848,524,921   300,603,602,556   
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      (หน่วย: บาท) 

      งบการเงนิรวม     

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

       
รายได้ดอกเบีย้ 

 
16,420,740,139 

 
15,309,544,755 

 
14,557,766,606 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

(5,513,358,198)   (4,562,807,958)   (4,355,322,725) 

       
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

 
10,907,381,941 

 
10,746,736,797 

 
10,202,443,881 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 

2,556,132,793 
 

2,109,980,514 
 

2,140,296,232 

คา่ใช้จ่ายคา่ธรรมเนียมและบริการ 
 

(385,927,966)   (302,056,447)   (195,842,620) 

       
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 
2,170,204,827 

 
1,807,924,067 

 
1,944,453,612 

กําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้า 
      

   และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ 
 

2,625,945,047 
 

1,054,168,202 
 

2,238,222,821 

ขาดทนุสุทธิจากหนีส้ินทางการเงิน 
      

   ท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 
 

(2,802,923,204) 
 

(759,750,530) 
 

(1,733,886,254) 

กําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 
 

343,978,417 
 

19,508,137 
 

107,353,927 

กําไรสทุธิจากการขายสินเช่ือด้อยคณุภาพ 
 

398,585,923 
 

226,351,923 
 

- 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืนๆ 
 

511,589,578   587,350,824   518,773,539 

       รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 
 

14,154,762,529   13,682,289,420   13,277,361,526 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 
      

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 
 

5,063,133,513 
 

4,533,126,703 
 

4,068,397,712 

  คา่ตอบแทนกรรมการ 
 

11,811,200 
 

13,467,200 
 

12,792,000 

  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 
 

1,213,316,406 
 

1,155,447,852 
 

1,060,266,367 

  คา่ภาษีอากร 
 

433,029,282 
 

413,013,666 
 

420,692,273 

  อ่ืนๆ 
 

2,918,494,105   2,376,645,066   2,173,419,203 

       รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอ่ืนๆ 
 

9,639,784,506   8,491,700,487   7,735,567,555 

       หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการด้อยคา่ 
 

2,571,584,293   4,919,382,923   5,053,034,607 

       กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 
 

1,943,393,730 
 

271,206,010 
 

488,759,364 

ภาษีเงินได้ 
 

(441,797,741)   (264,304,590)   (103,861,136) 

       กําไรสุทธิสําหรับปี 
 

1,501,595,989   6,901,420   384,898,228 
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      (หน่วย: บาท) 

      งบการเงนิรวม     

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
      

รายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
      

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 
 

472,498,608 
 

(274,248,938) 
 

467,099,324 

ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงาน 
      

   ในตา่งประเทศ 
 

(16,238,529) 
 

(4,697,307) 
 

(30,696,516) 

(ขาดทนุ) กําไรจากการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ 
    

   สําหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

(54,736,432) 
 

136,503,546 
 

62,042,015 

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีจะถูกจดัประเภท 
      

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
 

(52,189,142)   (4,364,720)   (105,828,268) 

       
รวมรายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

    
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 
349,334,505   (146,807,419)   392,616,555 

       
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

    
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

      
   หลงัออกจากงาน 

 
(257,808,214) 

 
72,891,871 

 
79,271,973 

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภท 
      

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
 

5,710,612   (14,578,374)   (15,854,394) 

       
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

    
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 
(252,097,602)   58,313,497   63,417,579 

       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
97,236,903   (88,493,922)   456,034,134 

       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

 
1,598,832,892   (81,592,502)   840,932,362 
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      (หน่วย: บาท) 

      งบการเงนิรวม     

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ 
      

       
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 

 
1,501,595,989 

 
6,901,420 

 
384,898,228 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 
 

-   -   - 

       
  1,501,595,989   6,901,420   384,898,228 

       
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

      
       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของธนาคาร 
 

1,598,832,892 
 

(81,592,502) 
 

840,932,362 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 
 

-   -   - 

       
  1,598,832,892   (81,592,502)   840,932,362 

       
กําไรต่อหุ้นสําหรับ 

      
   กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

      
       

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) 
 

0.04   0.00   0.01 

       
จํานวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (หุ้น) 

 
34,822,261,748   31,188,634,435   28,233,684,776 
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(หน่วย: บาท) 

      งบการเงนิรวม     

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด  
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
      

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 
 

1,943,393,730 
 

271,206,010 
 

488,759,364 

รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
    

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
      

   คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 
 

433,202,518 
 

373,493,966 
 

367,291,254 

   หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยคา่ 
 

2,571,584,293 
 

4,919,382,923 
 

5,053,034,607 

  (กลบัรายการ) สํารองสําหรับรายการนอกงบดลุ  
 

(125,654,610) 
 

72,742,078 
 

(42,701,555) 

   ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

41,716,546 
 

38,448,440 
 

35,251,070 

   สํารองจากการประมาณการหนีส้ิน 
 

322,056,650 
 

85,994,884 
 

207,888,248 

   ขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขาย  1,015,432,235 
 

709,467,315 
 

550,661,879 

   ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 
 

- 
 

1,067,203 
 

3,476,616 

   (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ 
      

      และตราสารอนพุนัธ์ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 
 

(230,267,801) 
 

1,075,237,437 
 

(3,015,423,032) 

   กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
      

     ของตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ ยืมท่ีเกิดขึน้จริง 
 

(696,020,500) 
 

- 
 

- 

   กําไรจากทรัพย์สินรอการขาย 
 

(28,247,855) 
 

(69,008,068) 
 

(100,416,073) 

   กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ 
 

(2,128,477,621) 
 

(315,036,490) 
 

(135,317,715) 

   (กําไร) ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 
 

(2,186,608,362) 
 

113,050,652 
 

(366,098,877) 

   กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 
 

(11,871,882) 
 

(20,391,900) 
 

(36,746,849) 

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 
 

18,608,346 
 

1,318,506 
 

13,044,307 

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

872,836 
 

8,845,503 
 

41,603,154 

   ขาดทนุจากการขายลกูหนีด้้อยคณุภาพ 
 

9,118,106 
 

4,731,329 
 

162,476,024 

   ขาดทนุสทุธิจากหนีส้ินทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วย 
      

      มลูคา่ยตุธิรรม 
 

2,802,923,204 
 

759,750,530 
 

1,733,886,254 

   ดอกเบีย้รับ 
 

(16,420,740,139) 
 

(15,309,544,755) 
 

(14,557,766,606) 

   เงินปันผลรับ 
 

(8,427,415) 
 

(10,508,869) 
 

(13,869,440) 

   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 

5,513,358,198   4,562,807,958   4,355,322,725 

       
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 

    
   และหนีส้ินดาํเนินงาน 

 
(7,164,049,523) 

 
(2,726,945,348) 

 
(5,255,644,645) 
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 (หน่วย: บาท) 

      งบการเงนิรวม     

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 
      

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

364,870,026 
 

11,389,079,000 
 

(9,638,709,217) 

   เงินลงทนุเพ่ือค้า 
 

(5,757,584,312) 
 

(13,414,065,599) 
 

(2,196,019,258) 

   เงินให้สินเช่ือ 
 

(19,083,939,652) 
 

(20,557,198,292) 
 

(10,508,908,673) 

   ทรัพย์สินรอการขาย 
 

2,157,885,423 
 

1,374,412,019 
 

1,322,470,636 

   เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 
 

(8,914,605,805) 
 

(1,914,790,812) 
 

1,684,682,702 

   สินทรัพย์อ่ืน 
 

636,102,941 
 

(27,293,323) 
 

(1,025,306,308) 

       หนีส้ินดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
      

   เงินรับฝาก 
 

13,934,243,960 
 

7,699,827,123 
 

(6,262,646,720) 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
 

(1,140,270,113) 
 

28,885,836,529 
 

4,052,777,386 

   หนีส้ินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 

(110,175,143) 
 

124,328,187 
 

4,571,090 

   เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
 

4,168,522,046 
 

(4,202,663,803) 
 

(6,046,902,521) 

   ประมาณการหนีส้ิน 
 

(143,437,882) 
 

(68,700,452) 
 

(136,889,495) 

   เงินรับหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 
 

5,247,770,035 
 

(916,101,834) 
 

903,725,253 

   หนีส้ินอ่ืน 
 

124,116,296   206,940,065   333,687,399 

       
เงนิสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
(15,680,551,703) 

 
5,852,663,460 

 
(32,769,112,371) 

   ดอกเบีย้รับ 
 

14,377,949,429 
 

13,653,855,758 
 

13,450,792,981 

   ดอกเบีย้จ่าย 
 

(6,578,613,485) 
 

(5,144,814,563) 
 

(4,821,676,381) 

   ภาษีจ่ายสุทธิ 
 

(164,761,796)   (424,746,068)   (333,270,211) 

       เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน  
(8,045,977,555)   13,936,958,587   (24,473,265,982) 
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      (หน่วย: บาท) 

      งบการเงนิรวม     

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
      

เงินสดจ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

(27,549,333,482) 
 

(32,583,604,603) 
 

(14,520,484,708) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

35,167,757,786 
 

4,208,825,541 
 

24,559,533,593 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

7,627,300,000 
 

51,200,000 
 

60,000,000 

เงินสดจ่ายในการซือ้ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบ

กําหนด  
(4,194,283,404) 

 
(12,462,512,179) 

 
(503,847,389) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบ

กําหนด 

 

-  

 

-  

 

480,340 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบ

กําหนด  

 

4,731,280,000  

 

5,905,850,000  

 

4,305,000,000 

เงินสดรับจากการชําระหนีเ้งินลงทนุในลกูหนี ้
 

788,253 
 

795,015 
 

2,482,988 

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุทัว่ไป 
 

- 
 

(726,500) 
 

(792,307) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุทัว่ไป 
 

2,564,090 
 

6,752,752 
 

- 

เงินสดรับจากการลดทนุเงินลงทนุทัว่ไป 
 

- 
 

14,990,000 
 

22,710,000 

เงินสดจ่ายจากการซือ้อาคารและอปุกรณ์ 
 

(295,357,042) 
 

(161,435,893) 
 

(178,507,407) 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 
 

9,342,879 
 

16,085,199 
 

39,159,489 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

(708,309,652) 
 

(280,289,448) 
 

(173,301,907) 

เงินปันผลรับ 
 

8,427,415 
 

10,508,869 
 

13,869,440 

ดอกเบีย้รับ 
 

2,287,289,337   1,689,255,397   1,487,963,769 

       เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 
 

17,087,466,180   (33,584,305,850)   15,114,265,901 
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(หน่วย: บาท) 

      งบการเงนิรวม     

  สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2560 

       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

      
ดอกเบีย้จ่าย 

 
(48,800,000) 

 
(48,800,000) 

 
(31,820,274) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ 
 

- 
 

3,951,569,703 
 

5,505,495,928 

เงินสดรับจากการกู้ ยืมเงิน 
 

8,534,832,747 
 

16,273,471,128 
 

15,652,328,861 

เงินสดจ่ายจากการกู้ ยืมเงิน 
 

(17,909,088,000)   (366,500,000)   (12,085,000,000) 

       
เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 
(9,423,055,253) 

 
19,809,740,831 

 
9,041,004,515 

กําไรจากการแปลงคา่งบการเงินจากการดําเนินงานใน

ตา่งประเทศ 
(15,953,935)   (4,493,892)   (29,432,276) 

       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้สุทธิ (397,520,563) 

 
157,899,676 

 
(347,427,842) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 
 

1,749,088,327   1,591,188,651   1,938,616,493 

       เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 
 

1,351,567,764   1,749,088,327   1,591,188,651 

       
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด  

      

       
รายการท่ีมิใช่เงินสด 

      
   ซือ้อาคารและอปุกรณ์ท่ียงัไม่ถงึกําหนดชําระเงิน 

 
1,597,778 

 
294,250 

 
22,735,861 

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 

89,686,806 
 

22,455,456 
 

38,817,769 

   การเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 
 

472,498,608 
 

(274,248,938) 
 

(467,099,324) 

   ตดัจําหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบีย้ 
 

124,753,905 
 

111,472,079 
 

236,842,411 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน)        

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

                                                           

 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน   หน้า 150  

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของ 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

   กลุ่มธนาคาร       

อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธิตอ่สินทรัพย์ (%) 3.3 3.7 3.9 

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของเจ้าของ (%) 4.0 0.0 1.3 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (%) 0.4 0.0 0.1 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายตอ่รายได้ (%) 68.1 62.1 58.2 

อตัราส่วนเงินให้กู้ตอ่เงินฝาก (Modified LDR) (%) 100.3 97.2 96.8 

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพตอ่       

   สินเช่ือรวม (%) 4.6 4.3 4.8 

เงินกองทนุตอ่สินทรัพย์เส่ียง (%) 18.0 19.3 17.0 

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 (%) 13.1 14.1 12.9 
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14. การวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานโดยรวม 

 

14.1   ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

ผลการดําเนินงานของกลุม่ธนาคาร สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรสทุธิจํานวน 1,501.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จํานวน 1,494.7 ล้านบาท หรือ 216 เท่า เมื่อเปรียบเทียบผลกําไรสทุธิของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลกัเกิดจากการ

ลดลงของสาํรองหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 47.7 ซึง่เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมคณุภาพสนิทรัพย์ของธนาคาร

และการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการดําเนินงานร้อยละ 3.5  สทุธิกบัการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานร้อยละ 13.5   

 

อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สําหรับปี 2562  อยู่ท่ีร้อยละ 3.31 ลดลง

จากปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 3.71 เป็นผลจากต้นทนุการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินให้สนิเช่ือสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี (รวมเงินให้สนิเช่ือซึง่คํา้ประกนัโดยธนาคารอ่ืนและเงินให้

สนิเช่ือแก่สถาบนัการเงิน) ของกลุม่ธนาคารอยูท่ี่ 242.1 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกบั เงินให้สนิเช่ือ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561 กลุม่ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้  และผลิตภณัฑ์ทางการเงินบางประเภท) จํานวน 241.5 

พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 จากสิน้ปี 2561 ซึ่งมีจํานวน 234.3 พนัล้านบาท   อตัราสว่นสนิเช่ือต่อเงินฝาก (Modified 

Loan to Deposit Ratio – Modified LDR) ของกลุ่มธนาคารเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 100.3 จากร้อยละ 97.2 ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 

)ก (  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย 

 

รายได้จากการดาํเนินงาน สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มจํีานวน 14.2 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 472.5 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2561  เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้จํานวน 

160.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 จากการขยายตวัของสนิเช่ือและการเพ่ิมขึน้ของรายได้ดอกเบีย้จากธุรกิจเช่าซือ้และรายได้

ดอกเบีย้จากเงินลงทนุ และรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิเพ่ิมขึน้จํานวน  362.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.0  เกิดจาก

การเพ่ิมขึน้ของคา่ธรรมเนียมจากการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมจากการเป็นผู้จดัจําหนา่ยตราสารหนี ้ 

รายได้จากการดาํเนินงานอ่ืนลดลงจํานวน 50.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของขาดทนุสทุธิ

จากหนีส้นิทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิกบักําไรสทุธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตรา

ตา่งประเทศและการเพ่ิมขึน้ของกําไรสทุธิจากเงินลงทนุและกําไรสทุธิจากการขายสนิเช่ือด้อยคณุภาพ 

 

)ข (  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้สําหรับปี 2562 มีจํานวนทัง้สิน้ 5.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 950.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8         

มีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากเงินรับฝาก  
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เพ่ิมขึน้จํานวน 

1,148.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.5 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานและค่าใช้จ่ายจากการ

ดําเนินงานอ่ืน เน่ืองจากการแก้ไขพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกําหนดให้จ่ายค่าชดเชยเพ่ิมขึน้สําหรับพนกังานท่ี

เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้

โครงการ Fast Forward เป็นผลให้อตัราสว่นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ต่อรายได้จากการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 68.1 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2561 อยูท่ี่ ร้อยละ 62.1 

 

)ค (  กาํไรสุทธิ 

 

ผลการดําเนินงานของกลุม่ธนาคาร สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีกําไรสทุธิจํานวน 1,501.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จํานวน 1,494.7 ล้านบาท หรือ 216 เทา่ เมื่อเปรียบเทียบผลกําไรสทุธิของงวดเดียวกนัปี 2561 สาเหตหุลกัเกิดจากการ

ลดลงของสาํรองหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 47.7 ซึง่เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมคณุภาพสนิทรัพย์ของธนาคาร

และการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการดําเนินงานร้อยละ 3.5  สทุธิกบัการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานร้อยละ 13.5  

 

(ง)    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 

สําหรับปี 2562 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 0.0           

และอตัราผลตอบแทนต่อสว่นของเจ้าของของธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ (2.5) สาเหตุ

หลกัเกิดจากกําไรสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 

 

14.2  ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทย่อย 

 

สินทรัพย์ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่ธนาคารมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 391.9 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

จํานวน 36.0 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 6.4 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 368 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4  

เป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์มีจํานวน 43.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ 20.1 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 85.8 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

ธุรกรรมด้านอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น 

 

กลุม่ธนาคารมีเงินลงทนุสทุธิจํานวน  86.8 พนัล้านบาท ลดลง 5.4 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 5.8 สว่นใหญ่เป็นการลดลงใน

เงินลงทนุเผ่ือขายสทุธิกบัการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมและเงินลงทนุเพ่ิอค้า 
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เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิจํานวน 229.9  พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.3  โดยการเติบโตของสินเช่ือสว่นใหญ่

มาจากการขยายตวัของสนิเช่ือรายยอ่ย   

 

สญัญาจ่ายหลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์จํานวน 15.0 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 8.9 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 147.3 

ซึง่สอดคล้องกบัการทําธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ 

 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

 

(ก) เงินให้กู้ยืมและการกระจกุตวัของเงินให้กู้ยืม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตดับัญชีจํานวน 240.1 พันล้านบาท เพ่ิมขึน้

จํานวน 13.8 พนัล้านบาทหรือร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่มีจํานวน 226.3 พนัล้านบาท  เงินให้

สินเช่ือแบ่งเป็นการให้กู้ ยืมแก่กลุ่มสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  ลกูหนีธุ้รกิจเช่าซือ้และอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ มี

สดัสว่นรวมร้อยละ 67.9 ของเงินให้สินเช่ือรวม ทัง้นีม้ีเงินให้กู้ยืมแก่สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัจํานวน 78.7 พนัล้านบาท  ซึ่งมี

สดัส่วนสูงท่ีร้อยละ 32.8  สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร  ลูกหนีธุ้รกิจเช่าซือ้ จํานวน 42.7 พันล้านบาท หรือ ร้อยละ 

17.8  และ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์จํานวน 41.4 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 17.3 สินเช่ือท่ีมีอตัราการ

ขยายตวัสว่นใหญ่มาจาก ลกูหนีธุ้รกิจเช่าซือ้ และสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  ซึง่เติบโตร้อยละ 28.3 และร้อยละ 9.4 ตามลาํดบั

เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 

 

เงนิให้สินเช่ือจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เปล่ียนแปลง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การเกษตรและเหมืองแร่ 8,349 3.5 6,956 3.1 1,393 20.0 

อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 41,446 17.3 45,157 19.9 (3,711) (8.2) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 16,364 6.8 13,836 6.1 2,528 18.3 

การสาธารณปูโภคและบริการ 24,921 10.4 29,779 13.1 (4,858) (16.3) 

สินเช่ือสว่นบคุคล 10,529 4.4 11,961 5.3 (1,432) (12.0) 

สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศยั 78,698 32.8 71,916 31.8 6,782 9.4 

ลกูหนีธุ้รกิจเชา่ซือ้ 42,665 17.8 33,244 14.7 9,421 28.3 

อ่ืน ๆ 17,108 7.0 13,451 5.9 3,657 27.2 

รวมเงนิให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 240,080 100.0 226,300 100.0 13,780 6.1 

 

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปลอ่ยเงินให้กู้ยมืในภาคธุรกิจตา่งๆ เพ่ือไมใ่ห้เกิดการกระจกุตวัในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ 

โดยจะครอบคลมุทัง้กลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็และรายยอ่ย  
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(ข)  การจดัชัน้สนิทรัพย์ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ (ไม่รวมเงินให้สินเช่ือท่ีให้แก่สถาบนัการเงิน)ของ

กลุม่ธนาคารอยู่ท่ี 240.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.1เมื่อเทียบกบัเงินให้สนิเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยจดัชัน้

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ประกอบด้วย สนิเช่ือจดัชัน้ปกติ 216.9 พนัล้านบาท  สนิเช่ือจดัชัน้

กลา่วถึงเป็นพิเศษ 12.3 พนัล้านบาท และสนิเช่ือด้อยคณุภาพจดัชัน้ตํ่ากวา่มาตรฐาน จดัชัน้สงสยั และ จดัชัน้สงสยัจะสญู

มีจํานวน 3.4 พนัล้านบาท 1.6 พนัล้านบาท และ 6.3 พนัล้านบาท ตามลาํดบั 

 

อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่เงินให้สนิเช่ือด้อยคณุภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 94.1  ลดลงจากสิน้

ปี 2561 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 107.0   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เงินสาํรองของกลุม่ธนาคารอยู่ท่ีจํานวน 10.6 พนัล้านบาท ซึ่ง

เป็นเงินสาํรองสว่นเกินจากเงินสาํรองขัน้ตํ่าตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทยจํานวน 5.0 พนัล้านบาท 

 

(ค) สนิเช่ือท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ 

 

สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ท่ี 11.3 พนัล้านบาท อตัราสว่นสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเช่ือทัง้สิน้ 

(NPL ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 4.6 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 4.3 เป็นผลจากลกูหนีภ้าคธุรกิจ

บางรายและรายย่อย อยา่งไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยงัคงมาตรฐานการอนมุตัิสินเช่ือ และนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงท่ีรัดกุมขึน้ ตลอดจนได้มีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามหนี ้การดําเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนีท่ี้ถูก

ผลกระทบดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด 

 

(ง) การรับรู้รายได้ 

 

ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยดุรับรู้ตามเกณฑ์นี ้สําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระดอกเบีย้เกิน

กวา่สามเดือนนบัจากวนัท่ีครบกําหนดชําระหรือมีความไมแ่นน่อนเก่ียวกบัการชําระหนี ้โดยจะใช้เกณฑ์เงินสดและธนาคาร

ยงัได้บนัทกึยกเลิกรายได้สําหรับดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมท่ีค้างชําระดงักลา่วท่ีธนาคารบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วออกจาก

บญัชีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหมเ่มื่อลกูหนีไ้ด้

ชําระเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีค้างชําระครบถ้วนแล้ว 

 

ธนาคารรับรู้รายได้สําหรับลกูหนีภ้ายหลงัการปรับโครงสร้างหนีใ้หม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเช่ือท่ีกล่าว

ข้างต้น ยกเว้นหนีต้ามสญัญาปรับโครงสร้างหนีท่ี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี ้

ใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกวา่ลกูหนีจ้ะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนีต้ิดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม

เดือนหรือสามงวดการชําระเงินแล้วแตร่ะยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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หนีส้ิน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีหนีส้ินรวมจํานวน 353.4 พันล้านบาท เพ่ิมขึน้จากวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

จํานวน 34.5 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

เงินรับฝากจํานวน 199.0 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 13.9 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 สว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของ

เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา 

  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน(หนีส้ิน)จํานวน 43.4 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 1.1 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 2.6  

ซึง่เป็นผลจากการบริหารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

 

หนีส้นิทางการเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 24.4 พนัล้านบาท ลดลงจํานวน 11.1 พนัล้านบาท หรือร้อย

ละ 31.2 สว่นใหญ่เกิดจากหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

 

 หนีส้ินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจํานวน 44.7 พันล้านบาท เพ่ิมขึน้ 20.3 พันล้านบาท หรือร้อยละ 83.7  การเพ่ิมขึน้

ดงักลา่วเป็นผลจากธุรกรรมด้านอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น 

 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืมมีจํานวน 25.8 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.9 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 36.1  สว่นใหญ่เป็นผลจาก

การเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

 

ส่วนของเจ้าของ 

 

สว่นของเจ้าของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจํานวน 38.5 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 1.6 พนัล้านบาท หรือ

ร้อยละ 4.3 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของกําไรสทุธิระหวา่งปี 

 

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพนั  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัทัง้สิน้  3,761.5  พนัล้านบาท ลดลง 286.3 พนัล้านบาท 

(ร้อยละ 7.1) จากจํานวน  4,047.9  พันล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 การลดลงของภาระผูกพนัส่วนใหญ่เป็นผลจากตราสาร

อนพุนัธ์ ตามท่ีได้แสดงในตารางด้านลา่ง 
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(ล้านบาท) 

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพนั 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 เปลีย่นแปลง 

          % 

การรับอาวัลตั๋วเงนิและการคํา้ประกันการกู้ยมืเงนิ 0 280 (100.0) 

ภาระตามตั๋วแลกเงนิค่าสนิค้าเข้าที่ยงัไม่ครบกาํหนด 331 239 38.5 

เล็ตเตอร์ออฟเครดติ 605 1,185 (48.9) 

ภาระผูกพันอื่น: 3,760,609 4,046,169 (7.1) 

  ตราสารอนพุนัธ์ 3,704,444 3,998,256 (7.3) 

  วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูค้ายงัไมไ่ด้ถอน 14,558 14,004 4.0 

  วงเงินสนิเช่ือท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้ 17,307 21,139 (18.1) 

  เงินลงทนุ 12,005 1,567 666.1 

  อ่ืนๆ   12,295 11,203 9.7 

รวม   3,761,545 4,047,873 (7.1) 
 

 

สภาพคล่อง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ธนาคารมีจํานวน 1.4 พนัล้าน

บาท ลดลงสทุธิ 397.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงมีดงันี ้

 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานในปี 2562 มีจํานวน 8.0 พนัล้านบาท ประกอบด้วยขาดทนุจากการดําเนินงานก่อน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 7.2 พนัล้านบาท ซึ่งในจํานวนนีร้วมกําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 

1.9 พนัล้านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสทุธิท่ีไม่ใช่เงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบีย้รับ กําไรจากการขายเงิน

ลงทุน และ กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน สุทธิกับค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  ขาดทุนสทุธิจากหนีส้ินทาง

การเงินท่ีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูและขาดทุนจากการด้อยค่า สําหรับสินทรัพย์

ดําเนินงานเพ่ิมขึน้  30.6 พนัล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของเงินให้สินเช่ือและเงินวางหลกัประกนัของตรา

สารอนุพันธ์   นอกจากนี ้หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้จํานวน  22.1 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับฝากและเงินรับ

หลกัประกนัของตราสารอนพุนัธ์ 

 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุมีจํานวน 17.1 พนัล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดรับสทุธิจากหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจํานวน 9.4  พนัล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากกลุม่ธนาคารมีเงินสดจ่ายจากการกู้ยืม

เงิน 
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ความสัมพนัธ์ของแหล่งที่มาของเงนิทุนกบัแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

 

ธนาคารมีแหลง่ท่ีมาของเงินทนุจากเงินฝากและเงินกู้ยืม  ในขณะท่ีแหลง่ใช้ไปของเงินทนุเป็นเงินให้สนิเช่ือ โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกู้ยืม และเงินให้สนิเช่ือ แบง่ตามระยะเวลาได้ดงันี ้         

      หน่วย: พนัล้านบาท 

ระยะเวลา เงนิให้สินเช่ือ* % เงนิฝาก* % เงนิกู้ยืม* % 

ทวงถาม 17.6 7.5 72.3 34.6 0.1 0.1 

ไม่เกิน 1  ปี  45.7 19.5 127.2 60.8 37.9 49.4 

เกิน 1  ปี  171.0 73.0 9.7 4.6 38.7 50.5 

รวม 234.3 100.0 209.2 100.0 76.7 100.0 

     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

  

 ธนาคารมีแหลง่ท่ีมาของเงินทนุในรูปของเงินฝาก โดยแบง่ประเภทดงันี ้

                                                                                                                                  หน่วย: พนัล้านบาท 

 

ประเภทเงินฝาก 

2562* 2561* 2560* 

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 

กระแสรายวนั 3.9 1.9 2.9 1.5 3.4 1.8 

ออมทรัพย์ 68.3 32.6 59.0 30.2 67.6 35.6 

ประจํา 137.0 65.5 133.4 68.3 118.8 62.6 

รวม 209.2 100.0 195.3 100.0 189.8 100.0 

     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 

อันดับความน่าเชื่อถอื 

 

อนัดบัความนา่เช่ือถือของธนาคารซึง่จดัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ มีรายละเอียดดงันี ้

 

Fitch Ratings 

กนัยายน 2562 

 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาว AA-(tha) 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะสัน้ F1+(tha) 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต Stable 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ  AA-(tha) 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะสัน้ของตราสารหนีร้ะยะสัน้ F1+(tha) 

 

 

พฤษภาคม 2562 

Moody’s Investors Service  

Outlook Stable 
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Bank deposits Baa2/P-2 

Baseline credit assessment ba2 

Adjusted baseline credit assessment baa2 

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

Issuer rating Baa2 

ST issuer rating P-2 

  

 สงิหาคม  2562 

RAM Ratings  

อนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัการเงิน AA2/Stable/P1 

ตราสารหนีด้้อยสทิธิท่ีนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 AA3/Stable 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

การดาํรงเงนิกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธนาคารมีสินทรัพย์สงูกว่าหนีส้ินโดยเป็นส่วนของเจ้าของเป็นจํานวน 38.5 พนัล้านบาท    

มีเงินกองทนุ 47.6 พนัล้านบาทและเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 18.0 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกําหนด ในสว่นของอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรัพย์เสีย่งสําหรับธนาคารอยู่ท่ีร้อยละ 17.4 โดยมีเงินกองทุน 

45.9 พนัล้านบาท 

 

สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงนิฝาก  

 

ธนาคารดํารงเงินฝากท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย เฉลีย่ในอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกู้ยืมเฉลีย่ ตามท่ีธนาคาร

แหง่ประเทศไทยกําหนด โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดท่ีศนูย์เงินสด เงินฝากท่ีธนาคารแหง่

ประเทศไทย รวมเป็นจํานวน 2.2 พนัล้านบาท อตัราสว่นสนิเช่ือตอ่เงินฝาก (Modified LDR) ของธนาคารอยูท่ี่ร้อยละ 96.7 

เทียบกบัร้อยละ 94.0 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ระดบัดงักลา่วยงัคงเป็นไปตามแผนงานของธนาคาร 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสาํคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทัง้นี ้

บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้

การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นางปฏิมา จําปาสตุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารหน้าใดไม่มีลายมือช่ือ

ของ นางปฏิมา จําปาสตุ กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

  

ช่ือ ตําแหนง่              ลายมือช่ือ 

1. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน 

อามิน โนเออร์ ราชิด 

 กรรมการ - โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน 

โนเออร์ ราชิด - 

2. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

- อดิศร   เสริมชยัวงศ์ - 

 

 ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอํานาจ นางปฏิมา จําปาสตุ ผู้บริหารสงูสดุ - ปฏิมา จําปาสตุ - 

 สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่       
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
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1.  ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

1.   ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เมง็ 

 อาย ุ68 ปี 

 ประธานกรรมการธนาคาร 

 กรรมการ และประธานสํารองคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-   Fellow of the Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales 

-   Member of the Malaysian Institute of 

Accountants 

 

ประวัตกิารอบรม 

-   การประชมุ Global Board Leadership 

Summit, Singapore  

-   หลกัสตูร Audit 101 Session  

-  การประชมุเสวนา Friends of Thailand Circle 

Talk Series: Navigating ASEAN in a 

Turbulent World  

-   การประชมุสรุป Bank Negara Malaysia 

Annual Report 2018/Financial Stability and 

Payment Systems Report 2018 Briefing 

Session  

-   การอบรมเชิงปฏิบตักิาร Tech Risk Workshop  

-  หลกัสตูร The Future of Fintech in ASEAN  

-  การอบรมเชิงปฏิบตักิาร Risk Posture 

Workshop  

-  การเสวนา 3rd Regional Direcors’ Sharing 

Session  

-  การประชมุ 2020 Budget Focus Group 

Meeting Improving Access to Financing 

(Through Finacial Innovation)  

-   การประชมุ Sustainable Finance Conference 

by CIMB  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 

 

Pure Circle Limited 

 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

ก.ค. 2558 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

Trustee 

ประธานกรรมการ 

 

Malaysian Investment Banking Association 

Asian Banking School Sdn Bhd 

Yu Cai Foundation 

CIMB Investment Bank Bhd 

 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2558 - พ.ค. 2561 

ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 

2549 - ก.พ. 2558 

2549 - ก.พ. 2558 

2548 - 2559 

2548 - 2557 

2542 - 2549 

2536 - 2542 

ประธานกรรมการ 

Trustee 

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 

ท่ีปรึกษา 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 162 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

-   เวทีเสวนา Khazanah Megatrend Forum 2019  

-   การประชมุเสวนา SC Industry Dialogue 2019 

(Corporate Finance)  

-  หลกัสตูร FIDE Forum-Leadership In A 

Disruptive World – The Changing Role of 

Boards by Graham Poston  

-  หลกัสตูร Enhancing Corporate Governance 

by Understanding Legal Liabilities “Act or 

Resign” by Malaysian Anti Corruption 

Commission  

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 
2. นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สคิ 

 อาย ุ58 ปี 

     กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการ

กํากบัดแูลกิจการ 

     วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 25 เมษายน 2550 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory 

Accreditation Programme (MAP) for  

Directors of Public Listed Companies  

-  หลกัสตูร Director Accreditation Programme 

(DAP) รุ่นท่ี 83/2553 English Programme 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Singapore Institute 

of Directors Course: Role of  Directors 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience   

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร ศนูย์รักษาผู้ มีบตุรยากเจตนิน 

 

 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2554 - 2561 

 

2553 - 2561 

2553 - 2561 

2551 - 2561 

กรรมการ 

 

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร 

กรรมการ 

Lien Centre for Social Innovation, Singapore 

Management University 

CIMB Group Holdings Bhd 

CIMB Group Sdn Bhd 

Asia Capital Advisory Pte Ltd. 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 163 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

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 

 

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 

 

3. นางอรนชุ อภิศกัดิศ์ริิกลุ 

 อาย ุ61 ปี 

 กรรมการอิสระ 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 26 มถินุายน 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์

มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชีและ

การเงิน ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 

-   หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit 

Committee Programme (AACP) รุ่นท่ี 

31/2561 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-  หลกัสตูรวิทยาการผู้ นําไทย-จีน รุ่นท่ี 1  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรตร่ิวมกบั   

    มหาวิทยาลยัปักก่ิง         

-  TLCA Leadership Development Programme 

(LDP) รุ่นท่ี 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. อมตะ วีเอ็น  

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2561- ปัจจบุนั 

2561- ปัจจบุนั 

 

2561- ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

2554 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ   

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร/กรรมการ 

 

กรรมการอิสระ   

นายกสมาคม 

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร/รองประธาน

กรรมการ   

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT 

Fund Facility Investment 

กรรมการ 

Amata City Bien Hoa, Vietnam 

คณะกรรมการพฒันาความเข้มแขง็ด้านจีนศกึษา 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

บจ. บริหารสนิทรัพย์ รัชคาร  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

สภาธุรกิจตลาดทนุไทย (FETCO) 

ศนูย์เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ (CBCE) 

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 

กองทนุพฒันาเงินทนุแหง่สหประชาชาต ิ(UNCDF) 

มลูนิธิทสิโก้เพ่ือการกศุล 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 164 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

การถือหุ้นในธนาคาร 
 ไทย ร่วมกบั สถาบนั IMD ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์      

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทาง

การแพทย์สําหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 5 

    สถาบนัพระปกเกล้าและแพทยสภา 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 

รุ่นท่ี 8  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

-  หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผ่นดนิ” สําหรับผู้บริหาร

ระดบัสงู รุ่นท่ี 2  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือ

สงัคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  การบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (สว

ปอ.มส.) รุ่นท่ี 4  สมาคมวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร   

-  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุ่น

ท่ี 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการ

พาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นท่ี 5 สถาบนัวิทยาการ

การค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

-   หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหาร

ระดบัสงู รุ่น 2/2555  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 12  สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 

-   หลกัสตูร Director Certification Programme 

(DCP) รุ่นท่ี 16/2545  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

2561 - ส.ค. 2562 

 

 

2558 - 2560 

2553 - เม.ย. 2562 

 

2553 - 2559 

 

2552 - 2553 

 

2553 - เม.ย. 2562 

 

2557 - 2561 

 

2557 - 2560 

 

2554 - 2560 

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร/ประธาน

อนกุรรมการตรวจสอบ/อนกุรรมการ

ตรวจสอบ/อนกุรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบตอ่สงัคมประเทศ

ไทย   

กรรมการ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/กรรมการและ

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ทสิโก้  

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่   

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร/กรรมการและ

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการท่ีมใิช่ผู้บริหาร/ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ

บริษัท/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

บมจ. ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  

 

บมจ. ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป    

 

บมจ. ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  

 

บมจ. ธนาคารทสิโก้  

 

บจ. หลกัทรัพย์ ทสิโก้  

 

บลจ. ทสิโก้  

 

บจ. ศนูย์การเรียนรู้ทสิโก้  
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เอกสารแนบ 1 หน้า 165 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Correspondent Banking Seminar, DB (Asia 

Pacific) Training Centre Pte Ltd. 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

4. นายชาญมน ู สมุาวงศ์ 

 อาย ุ63 ปี 

    กรรมการอิสระ  

  กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบั 

  ดแูลกิจการ 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 20 เมษายน 2561 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท Master of Comparative Law 

(A.P.), George Washington University, 

U.S.A. 

- ปริญญาโท Master of Law, George 

Washington University, U.S.A. 

- เนตบิณัฑิตไทย 

-  ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 

2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวัตกิารอบรม 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Programme 

(DAP) รุ่นท่ี 104/2556  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั 

พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั  

 

ผู้บริหารสงูสดุด้านกฎหมาย 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  

บมจ. ฟินนัซา่ 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   บจ. หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่  

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มี.ค. 2560 - ส.ค. 2562 

พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559 

พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559 

เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554 

เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554 

เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539 

เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539 

มิ.ย. 2530 - เม.ย. 2532 

ต.ค. 2529 - มิ.ย. 2530 

ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529 

ผู้ อํานวยการงานกฎหมายกลุม่ 

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่งานกฎหมาย  

กรรมการบริษัทในเครือ   

Counsellor  

Partner  

Senior Associate  

Partner 

เลขานกุาร 

ผู้พิพากษา 

ผู้พิพากษา 

บมจ. ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์   

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

บจ. Hunton & Williams (Thailand) 

บจ. Hunton & Williams (Thailand)   

บจ. ท่ีปรึกษากฎหมายสากล 

บจ. ท่ีปรึกษากฎหมายสากล 

ศาลแรงงานกลาง 

ศาลจงัหวดันครราชสีมา 

ศาลคดีเดก็และเยาวชนจงัหวดันครราชสีมา 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 166 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต.ค. 2527 - ต.ค. 2528 

ต.ค. 2525 - ต.ค. 2527 

 

ผู้พิพากษา 

ผู้ ช่วยผู้พิพากษา 

 

ศาลแขวงสริุนทร์ 

ศาลแขวงสริุนทร์ 

5. ดร.รอม หรัิญพฤกษ์ 

  อาย ุ65 ปี 

 กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

        กรรมการ และประธานสํารอง Board Risk and 

Compliance Committee 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of 

Kansas, U.S.A. 

-  ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  

Kansas, U.S.A. 

-  ปริญญาตรี (สถิต)ิ Macquarie University, 

Australia (Colombo Plan Scholarship) 

 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะ

ผู้สงัเกตการณ์ รุ่นท่ี 1/2559 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 1/2558 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

-   หลกัสตูร  Advanced Audit Committee 

Programme (AACP) รุ่นท่ี 14/2557 สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

Programme (FIGP) รุ่นท่ี 6/2556 สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Certification Programme 

(DCP) รุ่นท่ี 172/2556 (ภายใต้การสนบัสนนุของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย) สมาคมสง่เสริม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์  

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2560 - ปัจจบุนั 

2559 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษาประธานมลูนิธิ 

ผู้จดัการร่วม 

คณะกรรมการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

บจ. ชิค รีพบับลคิ  

มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

บจ. วตท.เพ่ือสงัคม  การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 - 2561 

2555 - 2561 

2558 - 2560 

 

2557 - 2560 

 

 

2553 - 2555 

 

 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

กรรมการ (ผู้ เช่ียวชาญระบบ

สารสนเทศ) 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 

 

 

สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการระบบชําระเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาต ิ(องค์การ

มหาชน)  

คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ  

คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง

ยตุธิรรม 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 167 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Risk Management Committee 

Programme (RCP) รุ่นท่ี 1/2556 

- หลกัสตูร Executive Grid Seminar (รับเชิญ) 

- หลกัสตูร The Four Roles of Leadership 

Programme ภายใต้การสนบัสนนุของสํานกังาน

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

(NSTDA) 

-  นกัศกึษา วตท. รุ่นท่ี 1 ของสถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- นกัวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of 

the University of North Carolina, 

Microelectronics Corporation of North 

Carolina (MCNC), and North Carolina 

Supercomputer Center (NCSC) 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

 6.  นายนิต ิ  จงึนิจนิรันดร์    

 อาย ุ61 ปี 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

       วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 18 เมษายน 2562 

 

          

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-  ประกาศนียบตัรผู้สอบบญัชีชัน้สงู จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก

สํานกังาน ก.ล.ต. 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2562 - ปัจจบุนั 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริม

กิจการมหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช 

กรรมการในคณะอนกุรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุเิก่ียวกบัการทดสอบการ

ปฏิบตังิานสอบบญัชีด้านวชิาการ

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

 

สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ -ไม่มี- 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 168 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในการประเมินระบบการ

ควบคมุภายใน และระเบียบวิธีปฏิบตัใินด้านการ

ลงทนุ และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กรมการ

ประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

 

ประวัตกิารอบรม 

-   หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience  

  

 

2560 - ปัจจบุนั สอบบญัชี 

กรรมการในคณะอนกุรรมการ

ทดสอบความรู้ของผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต 

สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2549 - 2561 

2539 - 2561 

2541 - 2560 

 

2551 - 2554 

 

2548 - 2554  

2544 - 2547 

 

2544 - 2546 

 

2543 - 2544 

 

Director of Auditing Office 

Audit Partner 

กรรมการในคณะอนกุรรมการ

ทดสอบการทดสอบความรู้ของผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต 

ท่ีปรึกษาในคณะท่ีปรึกษาด้านการ

สอบบญัชี (เดมิคณะท่ีปรึกษาด้าน

วินยัผู้สอบบญัชี) 

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ

ด้านการสอบบญัชี 

กรรมการในคณะกรรมการพฒันา

วิชาชีพและการศกึษาตอ่เน่ือง 

ผู้ทรงคณุวฒุใินคณะผู้ทรงคณุวฒุิ

เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบญัชี 

กรรมการในคณะกรรมการการศกึษา 

 

บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี  

บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

คณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี (ก.บช.) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์. 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

7. นายณฐัศกัดิ ์โรจนพิเชฐ 

 อาย ุ57 ปี 

     กรรมการอิสระ 

 กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยกุต์ (Applied 

 Science) University of Waterloo 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 169 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

     วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 18 เมษายน 2562 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill 

 University 

 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร Director Certification Programme 

(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

 

 

พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

2561 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

บจ. ตงิส์ ออน เน็ต 

บจ. ยโูรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย  

บจ. ดจิิเวลท์  

บจ. อีเลร์ินนิตี ้(ประเทศไทย)    

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2562 - ก.ย. 2562  

2540 - 2561 

2535 - 2540 

2533 - 2540  

2531 - 2533 

 

ผู้ อํานวยการ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 

Managing Consultant 

Manager 

บจ. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรึกษาธรุกิจ 

บจ. ออราเคลิ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 

บจ. เทนเดม็ คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเตด็ (ประเทศไทย) 

บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ 

Bell Canada Enterprises 

 

8. นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น 

 อาย ุ41 ปี 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance 

Committee 

        วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 - Aspen Fellowship for Finance Leaders 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts 

Institute of Technology, U.S.A.  

- ปริญญาตรี การพาณิชย์ การบญัชี และการเงิน 

Macquarie University, Sydney, Australia  

- ประกาศนียบตัร 7th Form Bursary 

(Economics, Statistics, English, History), 

Aranui High School, Christchurch, New 

Zealand 

 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั 

เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั 

ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

 

ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการสํารอง 

กรรมการ 

กรรมการสํารอง 

กรรมการสํารองของ John Kelly 

Thompson 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

 

 

Asia Capital Reinsurance Group (ACRG) 

Cenviro Sdn Bhd. 

Agrifood Resources Holdings Sdn Bhd 

ACR Capital Holdings Pte Ltd. 

 

CIMB Bank Bhd 

Investments, Khazanah Nasional Bhd, Kuala Lumpur, 

Malaysia 

 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 170 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เม.ย. 2561 - มิ.ย. 2561  

พ.ย. 2556 - ก.ย. 2560 

เม.ย. 2551 - ต.ค. 2552 

มี.ค. 2549 - เม.ย. 2551 

 

ต.ค. 2548 - มี.ค. 2549 

ธ.ค. 2546 - ก.พ. 2548 

เม.ย. 2544 - ธ.ค. 2546 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้ มีอํานาจดําเนินการแทนบริษัท 

ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกัประธาน

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ผู้ อํานวยการ 

ผู้ ช่วยท่ีปรึกษา 

นกัวิเคราะห์อาวโุส 

 

ACR Capital Holdings Pte Ltd. 

Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta 

Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore 

Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta, 

Indonesia 

Credit Cards Group Head 

Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia 

FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur, 

Malaysia 

9.  เอ็นจิก โอมาร์ ซดิดกิ บิน อามิน โนเออร์ ราชิด   

 อาย ุ 46  ปี 

 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 

 กรรมการ  Board Risk and Compliance Committee 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 30 มกราคม 2562  

   

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) 

London School of Economics 

- Fellow member of the Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales 

 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CFA charterholder as awarded by 

the CFA Institute 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

  

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2561 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้าน

ปฏิบตักิารของกลุม่  

CIMB Group Holding Bhd 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2561 - 2561 

 

2559 - 2561 

 

2558 - 2558 

2548 - 2558 

ผู้บริหารสงูสดุ Group Wholesale 

Banking 

กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารด้านการเงิน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

RHB Group 

 

Malaysia Airlines 

 

Khazanah Nasional 

CIMB Investment Bank 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

 10.  เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั   

 อาย ุ45  ปี 

 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 

 กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท MPhil Economics, Wolfson  

 College, University of Oxford  

- ปริญญาตรี B.A. Economics, 1st Class 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Group 

Wholesale Banking 

CIMB Group Holdings Bhd 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 171 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562  

 

Honours (Double First), Sidney Sussex 

College, University of Cambridge 

 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 - 2561 

 

2547 - 2552 

 

2545 - 2547 

2542 - 2543 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน

ของกลุม่ 

ผู้บริหารสงูสดุภมูิภาคยโุรปงาน

บริหารความเส่ียงด้านตลาด 

งานบริหารความเส่ียงด้านตลาด 

กลุม่ตลาดการเงิน 

CIMB Group Holdings Bhd 

 

Goldman Sachs, London 

 

Dresdner Kleinwort Wasserstein, London   

ABN Amro Bank, Malaysia 

11.  นายอดศิร เสริมชยัวงศ์   

 อาย ุ53 ปี 

 กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนั) 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

      กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 19 ตลุาคม 2562 

 ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายย่อยและรักษาการผู้บริหารสงูสดุ

พาณิชย์ธนกิจ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั   

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 ประวัตกิารอบรม  

- หลกัสตูร  Director Certification Programme 

(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Advanced Management 

Programme, Oxford University 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนาม 

บจ. ซีที คอลล์  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562 

 

 

 

พ.ค. 2562 - ก.ค. 2562 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ผู้บริหาร

สงูสดุธุรกิจรายย่อย/รักษาการผู้บริหาร

สงูสดุพาณิชย์ธนกิจ 

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่และ

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
การถือหุ้นในธนาคาร 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 172 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 1 

- หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership 

Programme (CLP), In House International 

Course (CIMB Group) 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 17/2559 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

 

 

 

มี.ค. 2562 - เม.ย. 2562 

 

 

2559 - ธ.ค. 2562 

 

2558 - ธ.ค. 2562 

 

2558 - เม.ย. 2562 

2555 - ก.ค. 2562 

2555 - มี.ค. 2562 

 

มิ.ย. 2553 - 2555 

 

2551 - 2553 

 

2545 - 2550 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ผู้บริหาร

สงูสดุธุรกิจรายย่อย 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส/

ผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายย่อย และ 

โครงการ Fast Forward 

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนาม 

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนาม 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่/ผู้บริหาร

สงูสดุธุรกิจรายย่อย 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ เครือข่าย

สาขาและบริการ  

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ สายผลติภณัฑ์เงิน

ฝากและการลงทนุ  

กรรมการผู้ อํานวยการ  

 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

 

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 

 

บจ. เวิลด์ลีส 

 

บลจ. ฟินนัซา่ 

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซเิพิล 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

บมจ. ธนาคาร ยโูอบี 

 

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์  

 

บลจ. ไทยพาณิชย์  

12.  รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี 

 อาย ุ69 ปี 

      ท่ีปรึกษาธรุกรรมชาริอะฮ์ 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2554 

-   ประกาศณียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรเสริมสร้างสงัคม

สนัตสิขุ สถาบนัพระปกเกล้า 

-   ปริญญาเอก  Al-Fiqh (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) 

Islamic University of Madinah, Saudi Arabia  

- ปริญญาโท Al-Fiqh (Excellence) Islamic 

University of Madinah, Saudi Arabia 

- ปริญญาตรี Sharia (เกียรตนิิยม) Islamic 

University of Madinah, Saudi Arabia 

- ปริญญาตรี Dawah and Usul al-din, Islamic 

University of Madinah, Saudi Arabia 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2557 - ปัจจบุนั 

2550 - ปัจจบุนั 

ประธาน 

กรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย

และประธานฝ่ายกิจการฮาลาล 

มลูนิธิเพ่ือเดก็กําพร้า 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2553 - 2554 หวัหน้าคณะ ผู้แทนฮจัย์ไทย  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 173 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

2551 - 2553 

 

2550 - 2553 

 

2549 - 2553 

2545 - 2553 

 

กรรมการ  

 

รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายศาสนา

อิสลาม  

17หวัหน้าภาควิชาอิสลาม17ศกึษา 

กรรมการ 

Shariah Advisory Council, Securities Commission, 

Malaysia 

สภาท่ีปรึกษาเพ่ือการเสริมสร้างสนัตสิขุจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

โครงการปริญญาเอกอิสลามศกึษา วิทยาลยัอิสลามศกึษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

13.   ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง 

 อาย ุ54 ปี 

 ท่ีปรึกษาธรุกรรมชาริอะฮ์ 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2554 

 

 

-  ปริญญาเอก Principles of Islamic 

Jurisprudence, Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

-  ปริญญาโท Principles of Islamic 

Jurisprudence, Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

-  ปริญญาตรี Islamic Law, Islamic University of 

Madinah, Saudi Arabia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 - ปัจจบุนั 

 

2559 - ปัจจบุนั 

2559 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

 

2556 - ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจบุนั 

 

2553 - ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจบุนั 

 

2549 - ปัจจบุนั 

 

2548 - ปัจจบุนั 

 

คณะกรรมการพฒันากิจการฮจัย์ พ.ศ. 

2559 

ประธานกรรมการชาริอะฮ์ 

หวัหน้าสํานกังานอามีรุลฮจัญ์ 

ท่ีปรึกษาผู้ อํานวยการวิทยาลยัอิสลาม

ศกึษา 

ผู้ทรงคณุวฒุจิฬุาราชมนตรี 

กรรมการคณะกรรมการท่ีปรึกษาชา

ริอะฮ์  

คณะท่ีปรึกษาและคณะทํางาน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบั

ปริญญาเอก   

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบั

ปริญญาโท   

อาจารย์ประจําแผนกกฎหมายอิสลาม 

 

คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

 

ทพิยตะกาฟูล 

ทา่นจฬุาราชมนตรี 

วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 

ทา่นจฬุาราชมนตรี 

สหกรณ์บีนา จํากดั 

 

ทา่นจฬุาราชมนตรี 

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา

เขตปัตตานี   

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยา

เขตปัตตานี   

วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 174 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556 - 2557 

2555 - 2557 

 

 

2554 - 2556 

 

2552 - 2558 

 

2551 - 2553 

 

รองเลขาธิการ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรปรัชญา

ดษุฎีบณัฑิต  

คณะทํางานพฒันาการใช้กฎหมาย

อิสลามในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

คณะกรรมการสง่เสริมกิจกการฮจัญ์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ตามคําสัง่แตง่ตัง้ของศนูย์อํานวยการบริหารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 

คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 

 

วิทยาลยัอิสลามศกึษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 

ตามคําสัง่คณะอนกุรรมการนโยบายและประสานงาน

กระบวนการยตุธิรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

14. นายสธีุร์  โล้วโสภณกลุ  

 อาย ุ59 ปี        

 ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ 

        ผู้บริหารสงูสดุธรุกิจบริหารเงิน 

    วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 เมษายน 2554 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์  

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวัตกิารอบรม 

-    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

-   หลกัสตูร Market Risk for Treasury Products,   

 New York Institute of Finance (Financial 

Times)  

-  หลกัสตูร Asset and Liability Management, 

Chase Manhattan Bank, Singapore  

-   หลกัสตูร Treasury Training Scheme, The   

 Institute of Banking and Finance (IBF), 

Singapore  

 Offshore Deposit Market  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มี.ค. 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. หลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

เม.ย. 2556 - ต.ค. 2562 

 

กรรมการ 

 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
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ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 Foreign Exchange Arithmetic  

 Financial Future  

 Options  

 Citibank Bourse Game  

15.  นายอาทติย์ มาสถิรกลุ 

 อาย ุ53 ปี 

 ผู้บริหารสงูสดุบริหารความเส่ียง 
       วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado at 

Boulder, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรม                                                

- หลกัสตูร Senior Credit Officer Workshop, 

  Standard Chartered Bank, Thailand 

- หลกัสตูร Assets Valuation, 

  Standard Chartered Bank, Hong Kong  

- หลกัสตูร Executive Programme 

  INSEAD, Fontainebleau, France 

- หลกัสตูร Engaging & Managing People, 

  Standard Chartered Bank, London 

- หลกัสตูร Market  Risks, 

  Standard Chartered Bank, Hong Kong 

- หลกัสตูร Credit Skills Assessment (OMEGA), 

  Standard Chartered Bank 

- หลกัสตูร Corporate Finance, 

  Deutsche Bank  AG, Singapore 

- หลกัสตูร Senior Credit Workshop (OMEGA), 

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

- หลกัสตูร Data Governance, 

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

- หลกัสตูร Leading into the Future,  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท แอดแวนซ์ บิซเินส เมเนจเมนท์ คอร์

เปอร์เรชัน่ (จํากดั)  การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559 

เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557 

 

2548 - 2551 

ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548 

ผู้บริหารสงูสดุด้านบริหารความเส่ียง 

ผู้บริหารสงูสดุด้านบริหารสนิเช่ือ 

 

ท่ีปรึกษา – Alternate Investment Group 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร

สนิทรัพย์กลุม่พเิศษ 

ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 176 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

- หลกัสตูร Onboarding Session for CIMB 

Leader, 

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

 

16.  นายพรชยั ปัทมินทร 

 อาย ุ47 ปี 

 ผู้บริหารสงูสดุร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ 

       ผู้บริหารสงูสดุบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ  

      วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี (สาขาบญัชี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

- AFS Scholarship Student Exchange 

Programme  

ประวัตกิารอบรม                                                

- หลกัสตูร Director Accreditation Programme 

(DAP) รุ่นท่ี 73/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2551) 

- หลกัสตูรผู้บริหารตลาดทนุ CMA-GMS รุ่นท่ี 2 

(CMA-GMS2) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(ปี 2559)  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556 

ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554 

 

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทีมธุรกิจลกูค้ารายใหญ่ 2  

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสถาบนัธน

กิจ  

กรรมการผู้จดัการ  

บมจ. ธนาคารธนชาต 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

 

บจ. หลกัทรัพย์ ซตีิค้อร์ป (ประเทศไทย) 

17.  นางบษุกร พทุธินนัทน์ 

 อาย ุ63 ปี 

 ผู้บริหารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตักิาร 

      วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  วนัท่ี 4 มกราคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

ประวัตกิารอบรม                                                

- หลกัสตูร Core Operations, Managing 

People, Citibank, Singapore                             

- หลกัสตูร Custody Services, E-Business, 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2558 - ก.พ. 2559  

2558 

ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 177 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

Citibank, Singapore and Hong Kong         

- หลกัสตูร Process Management, Quality ISO, 

Citibank, Singapore                        

- หลกัสตูร Risk in Financial Market, Citibank, 

Philippines  

- หลกัสตูร Executive Programme, Columbia 

Business School, Columbia University 

 

2551 - 2557 48ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  

 

18.  นางสาวสริิพร  สนัน่ไพเราะ 

 อาย ุ55 ปี 

      ผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership 

Programme 

-  หลกัสตูร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย 

-  หลกัสตูร Certified Professional Internal 

Auditor (CPlA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย 

 

-    หลกัสตูร Chief Audit Executive (CAE) 

Forum 2019 ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร

และสถาบนัการเงิน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร 2550 - 2551 

2549 - 2550 

 

2549 

2546 - 2548 

 

2535 - 2548 

2529 - 2535 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Senior Audit Manager, Group Internal Audit  

Head of Compliance 

Head of ASEAN Hub Audit 

(Excl. Indonesia and Singapore) 

Country Head of Audit – Thailand 

ผู้ตรวจสอบ 

ฝ่ายกํากบัและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  

 

ธนาคารคาลยิง สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 

 

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

 

19.  นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร คุณวุฒิทางการศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 178 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาย ุ46 ปี 

      ผู้บริหารสงูสดุทรัพยากรบคุคล 

    วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  

-  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CPP/Potentia, MBTI Certification 

Programme (ปี 2556) 

-  หลกัสตูร CPP/Potentia, MBTI Type and 

Coaching (ปี 2556)  

 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555 - 2557 

2554 

2548 - 2554 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

บมจ. เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ 

20. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว 

 อาย ุ48 ปี 

  ผู้บริหารสงูสดุการเงิน 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 

  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

Macquarie University, Australia 

 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership 

Programme รุ่นท่ี 8 

- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership  

 Programme (SFLP) 2019 สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2562 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บลจ. พรินซเิพิล  

 การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 - 2559 

2548 - 2551 

2543 - 2548 

 

ผู้ อํานวยการ สายการเงินกลุม่ 

ฝ่ายบญัชี 

ผู้จดัการ 

 

CIMB Bank 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส/ไอบีเอ็ม 

 

21. นายตนั คีท จิน  

 อาย ุ45 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโทบริหารธรุกิจ (Merit), University of 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 179 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 รองผู้บริหารสงูสดุธุรกิจรายย่อย 

    วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 

Bath, United Kingdom 

-  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตนิิยมอนัดบั 

1), University College London, United 

Kingdom 

 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CIMB-INSEAD Executive 

Development Programme รุ่นท่ี 4 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจ. เวิลด์ลีส  

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 

บจ. บริหารสนิทรัพย์ สาทร  

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 - 2562 

2556 - 2558 

2554 - 2556 

2549 - 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์ 

ผู้จดัการทัว่ไป 

ผู้บริหารสงูสดุบริหารพอร์ตโฟลโิอ  

หวัหน้าผู้บริหารโครงการด้านบรรษัทธุรกิจ SME 

บริหารเงิน การเงิน การบริหารความเส่ียง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบตักิาร  

 

 

 

 

 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

CIMB Bank สาขาลอนดอน 

Private Equity – บริหารพอร์ตโฟลโิอ (กลุม่ซี

ไอเอ็มบี) 

โครงการ CASA Enhancement Programme (ซี

ไอเอ็มบี ไนอากา) 

คณะทํางาน Regional CASA Taskforce (กลุม่ซี

ไอเอ็มบี) 

คณะทํางาน Bank-wide Business Turnaround 

(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย) 

คณะทํางานดีลควบรวมธนาคารครัง้ใหญ่ท่ีสดุใน

อาเซียน (การควบรวมธนาคารไนอากา – ธนาคาร

ลปิโป) 

โครงการ Cross-border Synergy Programme 

(กลุม่ซีไอเอ็มบี – ธนาคารยงิโขว ประเทศจีน) 

โครงการ Cross-border Synergy Programme 

(กลุม่ซีไอเอ็มบี – ธนาคารไนอากา) 

22. นายประภาส  ทองสขุ 

 อาย ุ56 ปี 

    ผู้บริหารสงูสดุส่ือสารองค์กร 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 180 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 เมษายน 2553 -   ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั     

ประวัตกิารอบรม 

-   หลกัสตูร A Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 8 

(2561) มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  

-  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 59        

(2559 - 2560) 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู CIMB-INSEAD 

Leadership Programme รุ่นท่ี 3         

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2547 - 2553 ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารส่ือสารการตลาด  บมจ. บตัรกรุงไทย 

23.  นายเศรษฐจกัร ลียากาศ 

 อาย ุ 50   ปี 

      ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท Economic Development and 

Policy Analysis, University of Nottingham, 

U.K. 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Finance) University of 

Texas at San Antonio, U.S.A. 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร Central Bank Course 

- Bourse Game, Citibank 

- หลกัสตูร Commercial Banking Course 

- หลกัสตูร Risk Management in Financial 

Institutions 

- หลกัสตูร Macroeconomic Management, 

SEACEN, Malaysia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร - - - 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 

มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 

 

 

พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558 

 

ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548 

ผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ กํากบัดแูล 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กํากบัการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์ 

 

Executive Director, Head of Compliance 

Assistant Vice President, Compliance 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 

 

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

 

ธนาคารดอยซ์แบงค์ 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 181 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical 

Guide 25/2016 (ACPG) สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Programme รุ่น

ท่ี 70/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

-   หลกัสตูร  Director Certification Programme 

)DCP (รุ่นท่ี 276/2562 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย) IOD( 

 

24.  นายลมิ ยอง เทียน 

 อาย ุ 38  ปี 

    ผู้บริหารสงูสดุกลยทุธ์ 

 วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรีด้าน Computer Science and 

Economics, Cornell University, Ithaca, New 

York, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรม 

หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership 

Programme รุ่นท่ี 7 

 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 - ก.ค. 2562 

 

ผู้ อํานวยการ กลยทุธ์องค์กรและวางแผน 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด 

 

25.   นายจิตตวิฒัน์ กนัธมาลา 

 อาย ุ58 ปี 

      ผู้บริหารสงูสดุธนบดีธนกิจ 

    วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Illinois at 

 Urbana-Champaign, U.S.A.                                

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 182 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

 มหาวิทยาลยั                                                    

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร Annual Investment Suitability 

Training, Credit Suisse AG, Singapore  

- หลกัสตูร Advanced Alternative Investments, 

Credit Suisse AG, Singapore  

- หลกัสตูร Advanced Portfolio Management, 

Credit Suisse AG, Singapore  

- หลกัสตูร OTC Bond Options, Credit Suisse 

AG, Singapore  

- หลกัสตูร FATCA Orientation ( e-learning), 

Standard Chartered, Singapore  

- หลกัสตูร Reputational Risk (e-learning), 

Standard Chartered, Singapore  

- หลกัสตูร Anti-Money Laundering, 

Counterterrorist Financing and Sanctions, 

Standard Chartered, Singapore  

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2559 

พ.ค. 2557 - ส.ค. 2558 

มิ.ย. 2556 - เม.ย. 2557  

พ.ค. 2555 - พ.ค. 2556    

ก.ย. 2553 - มี.ค. 2555              

Director, Private Bank 

Director, Private Bank 

ผู้ อํานวยการ Private Wealth Department 

First Vice President, Private Bank 

Private Wealth Manager, Global Wealth 

Management 

Credit Suisse AG, Singapore 

Standard Chartered Private Bank, Singapore 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) 

United Overseas Bank (UOB) 

Bank of  America Merrill Lynch (BofAML) 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 183 

ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- หลกัสตูร Operational Risk (e-learning), 

Standard Chartered, Singapore  

26.  นายไพศาล ธรรมโพธิทอง 

 อาย ุ54 ปี 

      ผู้บริหารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 

     วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี  1 พฤษภาคม  2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(วท.ม.) วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.) วิศวกรรมเคมี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร Leader as A Coach 

- หลกัสตูร Marketing in Action 

- หลกัสตูร Practical Trade Finance 

- หลกัสตูร Working Capital Solution 

- หลกัสตูร Blue Ocean 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 - 2561 

2557 - 2557  

 

2555 - 2556 

2552 - 2555 

 

2542 - 2552 

ผู้บริหารสงูสดุ บริหารธุรกรรมการเงิน 

ผู้บริหารสงูสดุ บริหารผลติภณัฑ์และช่องทาง

ธุรกรรมการเงิน 

ผู้บริหารสงูสดุ บริหารช่องทาง GTS  

ผู้บริหารสงูสดุ บริหารช่องทางและเครือข่าย

ธุรกิจ 

Head of Solution Delivery 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต 

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

 

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

บมจ. ธนาคาร ทหารไทย 

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  

27. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพมิพ์ 

 อาย ุ51 ปี 

        ผู้บริหารสงูสดุบริหารงานประสบการณ์ลกูค้า   

   วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 สงิหาคม  2561  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธรุกิจ

ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลยัเซนต์หลยุส์ มลรัฐ

มิสซูร่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

 ธรรมศาสตร์  

ประวัตกิารอบรม 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกจิการ/องค์กรอ่ืน 

 

- 

 

- 

 

- 
การถือหุ้นในธนาคาร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
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ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- - หลกัสตูร Situational Leadership Programme 

- หลกัสตูร Coaching for Trusted Leader 

- หลกัสตูร Crisis Communication Framework 

- หลกัสตูร Kindness Service Recovery 

Programme 

- หลกัสตูร 9 Gears Business Performance 

- หลกัสตูร One-Minute Manager 

 

 

 

 

 

 

 

2556 - 2561 

2545 - 2551 

 

2543 - 2545 

 

2541 - 2542 

2536 - 2538 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาคณุภาพบริการ  

รองผู้ อํานวยการ หวัหน้าสายงานสนบัสนนุการ

บริหารลกูค้า  

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเส่ียงการเงนิ  

 รายย่อย 

ผู้จดัการศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ 

ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายสนิเช่ือ 

บมจ. ธนาคาร ยโูอบี  

บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่ 

 

ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) 

 

ธนาคาร เอชเอสบีซี (ประเทศไทย)  

บมจ. สยามซนัวาเครดติ  

28.   นางสาวปาจรีย์  ทองวานิช 

 อาย ุ39 ปี 

        ผู้บริหารสงูสดุกฎหมาย  

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต เกียรตนิิยมดีเย่ียม 

มหาวิทยาลยัวอร์ริก สหราชอาณาจกัร 

- นิตศิาสตร์บณัฑิต เกียรตนิิยมอนัดบั 2 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูรอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพการบริหาร   

 (หลกัสตูรสําหรับผู้บริหารหญิง) ธนาคาร 

   สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด กรุงจาการ์ตา ประเทศ

อินโดนีเซีย 

- การ  Coaching ให้เกิดผล ธนาคารสแตนดาร์ด 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมมี่- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 - 2561 

2557 - 2559 

 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ด้านกฎหมาย 

ผู้ อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย 

สถาบนัธนกิจ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายอาวโุส 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)  
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ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ชาร์เตอร์ด 

- หลกัสตูรพฒันาสง่เสริมสําหรับทนายท่ีปรึกษา  

บริษัท คลฟิฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จํากดั  

2555 - 2557 

2552 - 2555 

2550 - 2552 

สถาบนัธนกิจ 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายกฎหมาย สถาบนัธนกิจ 

ท่ีปรึกษากฎหมายอาวโุส 

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)  

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)  

บจ. คลฟิฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)  

29.  น.ส.แวววลยั วฒันา 

 อาย ุ55 ปี 

        ผู้บริหารควบคมุการเงิน 

  วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 - Master of Science in Accounting, 

Thammasat University 

 -  B.B.A Accounting, Thammasat University 

ประวัตกิารอบรม 

  - New Financial reporting standards (TFRS9, 

TFRS16, etc)   

- PWC Thailand’s 2019 Symposium 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถือหุ้นในธนาคาร ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
2554 - 2561 Financial Control  บมจ. ธนาคาร ทหารไทย 

30. นางปฏิมา จําปาสตุ 

      อาย ุ55 ปี 

      เลขานกุารบริษัท 

      วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

- Effective Minute Taking Program (IOD) – 2558 

- Ultimate Leadership 2557 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถือหุ้นในธนาคาร - - - 

จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
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ช่ือ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันท่ีได้รับแต่งตัง้ คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอ่ืนและประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

- โดยตนเอง -ไม่มี- 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ  -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

- Board Reporting Program (IOD) - 2557 

- Company Reporting Program (IOD) – 2557 

- Company Secretary Program (IOD) – 2557 

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย – 

 Director Certificate Program (DCP) 98/2551 

ต.ค.2561 -ก.ย. 2562 

ก.พ. 2550 - เม.ย. 2561 

ม.ค. 2546 -ม.ค. 2550 

ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกักรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส 2, ผู้บริหารสงูสดุสํานกั

เลขานกุารบริษัท 

นกัแปลภาษา 

นกัแปลภาษา 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 

บมจ. ธนาคารยโูอบี 

 

White & Case (Thailand) Limited 

Johnson Stokes and Master 
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1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายละเอียด 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

 (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่ถอื 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 

(หุ้น) 

จาํนวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

นายอดศิร เสริมชยัวงศ์   

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

 

 

 

1 

          

       - 

- บจ. เวิลด์ลสี 

- บจ. ซีทีคอลล์ 

- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ 

1 

6 

2 

111 

   6 

    2 

         - 

         - 

           - 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 

ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน   

- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้      2     2 

 

 

- 

นางสาวอรอนงค์ อดุมก้านตรง  

ผู้บริหารผลติภณัฑ์สนิเช่ือรายยอ่ยและผลติภณัฑ์บตัรเครดติ   

- บจ. ซีทีคอลล์        1   1 

 

 

              - 

นายธนิต ออ่นนชุ    

ผู้บริหารจดัซือ้จดัจ้างและบริหารสาํนกังาน 

- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้      2   2                  

 

 

              - 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทอื่น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 

รายช่ือ ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอ่ืนหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

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

1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง A,E    F A F J A                
2.  นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค C,G,E         C E              
3.  นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกุล C,V,E           C,V C E,F C R E,B F F AF F    
4.  นายชาญมนู สมุาวงศ์ C,D,M,E                     AG C,D,M C,D 
5.  ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ C,D,AH,E                        
6.  นายนิติ  จงึนิจนิรันดร์    C,D,E                        

7.  นายณฐัศกัดิ์ โรจนพิเชฐ C,AI,E                        

8.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น F,X,E                        

9.เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์  

ราชิด 

AD,AI    
                    

10.เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั   AD,AI                        

11. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์   AD, O                        

12. นายสธีุร์  โล้วโสภณกุล P                        

13. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล P                        

14. นายพรชยั ปัทมินทร P                        

15. นางบษุกร พุทธินนัทน์ P                        

16. นางสาวสิริพร  สนัน่ไพเราะ P                        

17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร P                        

18. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว P                        

19. นายตนั คีท จิน P                        

20. นายลิม ยอง เทียน EQ                        

21. นายประภาส  ทองสขุ P                        

22. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง EQ                        

23.นายจิตตวิฒัน์  กนัธมาลา EQ                        

24. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ P                        

25. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ EQ                        

26.นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช EQ                        
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รายช่ือ ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอ่ืนหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

1 2 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง A,E                            

2.  นางวาทนนัทน์  พีเทอร์สิค C,G,E                            

3.  นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกุล C,V,E                            

4.  นายชาญมนู สมุาวงศ์ C,D,M,E                            

5.  ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ C,D,AH,E    C AK C,D AL AB                    

6.  นายนิติ  จงึนิจนิรันดร์    C,D,E         AM AN AO                 

7.  นายณฐัศกัดิ์ โรจนพิเชฐ C,AI,E            F F F AP             

8.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น F,X,E                AE F AE AC F AD       

9.เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด AD,AI                      AJ      

10.เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮ์มดั   AD,AI                       L     

11. นายอดิศร เสริมชยัวงศ์   AD, O   A,T                         

12. นายสธีุร์  โล้วโสภณกุล P                        F    

13. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล P                         T   

14. นายพรชยั ปัทมินทร P                            

15. นางบษุกร พุทธินนัทน์ P                            

16. นางสาวสิริพร  สนัน่ไพเราะ P                            

17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร P                            

18. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว P                          F  

19. นายตนั คีท จิน P F F                         F 

20. นายลิม ยอง เทียน EQ                            

21. นายประภาส  ทองสขุ P                            

22. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง EQ                            

23.นายจิตตวิฒัน์  กนัธมาลา EQ                            

24. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ P                            

25. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ์ EQ                             

26.นางสาวปาจรีย์ ทองวานิช EQ                            
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หมายเหต ุ

A ประธานกรรมการ B รองประธานกรรมการ C กรรมการอิสระ 

D กรรมการตรวจสอบ E กรรมการทีมิ่ใช่ผู้บริหาร F กรรมการ 

G ประธานรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ H ประธานกรรมการ Board Risk Committee I ทีป่รึกษา 

J Trustee K กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง L Chief Executive Officer, Group Wholesale 

Banking 

M กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และกํากบัดูแลกิจการ N ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง O กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

P รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ Q ผู้บริหารสูงสดุ  R นายกสมาคม 

S กรรมการทีป่รึกษาการลงทนุ T กรรมการผู้มีอํานาจ U ผู้อํานวยการ สายการเงินกลุ่ม 

V ประธานกรรมการตรวจสอบ W กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

X ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance 

Committee 

Y ผู้อํานวยการงานกฎหมายกลุ่ม Z ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ AA ทีป่รึกษาประธานมูลนิธิ 

AB ผู้จดัการร่วม AC กรรมการสํารองของ John Kelly Thompson AD กรรมการบริหาร 

AE กรรมการสํารอง AF ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility 

Investment 

AG ผู้บริหารสูงสดุดา้นกฎหมาย 

AH ประธานสํารองในคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee AI กรรมการ Board Risk and Compliance Committee AJ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารดา้นปฏิบติัการของกลุ่ม 

AK กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ AL ทีป่รึกษาประธานมูลนิธิ AM กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

AN กรรมการในคณะอนกุรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเกีย่วกบัการทดสอบการปฏิบติังาน

สอบบญัชีด้านวิชาการสอบบญัชี 

AO กรรมการในคณะอนกุรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบ

บญัชีรบัอนญุาต 

AP ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 

บริษทัย่อย 

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

1. Pure Circle Limited 2. Malaysian Investment Banking Association 3. Asian Banking School Sdn Bhd 

4. Yu Cai Foundation 5. CIMB Investment Bank Bhd 6.  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

7. ศูนย์รกัษาผู้มีบตุรยากเจตนิน 8. บมจ. อมตะ วีเอ็น จํากดั 9 Amata City Bien Hoa, Vietnam 

10. คณะกรรมการพฒันาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 

11. บจ. บริหารสินทรพัย์ รชัคาร 12. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

13. สภาธุรกิจตลาดทนุไทย (FETCO) 14. ศูนย์เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ (CBCE) 15. โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทจุริต (CAC) 

16. กองทนุพฒันาเงินทนุแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) 17. มูลนิธิทิสโก้เพือ่การกศุล 18. บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

19. บมจ. ฟินนัซ่า 20. บจ. หลกัทรพัย์ ฟินนัซ่า 21. บมจ. หลกัทรพัย์ เพือ่ธุรกิจหลกัทรพัย์ 

22. คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 23. บจ. ชิค รีพบับลิค 24. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

25. บจ. วตท.เพือ่สงัคม 26. มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 27. สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

28. สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ์ 29. บจ. ติงส์ ออน เน็ต 30. บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย 

31. บจ. ดิจิเวลท์ 32 บจ. อีเลิร์นนิตี ้(ประเทศไทย)    33. Asia Capital Reinsurance Group (ACRG) 

34. Cenviro Sdn Bhd. 35. Agrifood Resources Holdings Sdn Bhd 36. ACR Capital Holdings Pte Ltd. 

37. CIMB Bank Bhd 38. Investments, Khazanah Nasional Bhd, Kuala 

Lumpur, Malaysia 

39. CIMB Group Holding Bhd 

40. CIMB Group Holding Bhd 41. บจ. หลกัทรพัย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 42. บริษัท แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชัน่ 

(จํากดั) 

43. บลจ. พรินซิเพิล 44. บจ. บริหารสินทรพัย์ สาทร    
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร (Compliance) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของธนาคาร  

 

รายละเอียดประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การทํางานของผู้บริหารสงูสดุตรวจสอบภายในและผู้บริหาร

สงูสดุกํากบัการปฏิบตังิาน ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ 18 และ ข้อ 23 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดกาํกับการปฏิบตัิงาน 

 

ผู้บริหารสงูสดุกํากบัการปฏิบตัิงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเป็นศนูย์กลางการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจ

ของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของธนาคาร  

ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัินโยบายและระเบียบปฏิบตัิ เร่ือง การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกลุม่ CIMB เพ่ือให้

ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกําหนดของ

หนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว ให้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปอยา่งเคร่งครัด 
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รายงานเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

- ไมม่ี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน  

ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย  

1. นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุายน 2562 เป็นประธานกรรมการ    

ตรวจสอบ แทนนายมาริษ สมารัมภ์ ซึง่ลาออกจากตําแหนง่เน่ืองจากครบ

วาระ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2562) 

2. นายชาญมน ู สมุาวงศ์  กรรมการ 

3. ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์  กรรมการ  

4. นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์  กรรมการ (แตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2562) 

                                                             

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนนุการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

ธนาคารในเร่ืองความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความซื่อสตัย์ รวมถึงการตรวจสอบและถ่วงดลุ เพ่ือ

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสียของธนาคาร  ในระหว่างปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม 13 ครัง้ เป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้บริหารกลุม่งานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบญัชี โดย

ได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครัง้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมี

สาระสาํคญัดงันี ้

 

งบการเงนิ 

สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส รายงวดคร่ึงปี และงวดประจําปีของธนาคาร และงบการเงินรวมธนาคารและ

บริษัทย่อย ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารสงูสดุการเงิน เพ่ือพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของการแสดงข้อมลูในงบ

การเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึง

ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจธนาคารและบริษัทในเครือ   

 

ระบบการควบคุมภายใน 

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือ

ภยัคกุคามไซเบอร์ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี ผล

การตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานกํากับดูแลของทางการท่ีเก่ียวข้องกับ

ธนาคารและบริษัทในเครือ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการควบคมุภายในและกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามดูแลให้มีการดําเนินการแก้ไขประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมภายในเวลาท่ีกําหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนําให้ธนาคารจัดทําและ/หรือปรับปรุง

นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพ่ือเสริมสร้างระบบการควบคมุภายในให้ดีขึน้ 
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ระบบการบริหารความเสี่ยง 

สอบทานความมีประสิทธิผลของกระบวนการและระบบการบริหารความเสีย่งร่วมกบัผู้บริหารสงูสดุบริหารความ

เสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแนวทางในการจัดการปัจจัยความเสี่ยงและความ

เสยีหายท่ีเกิดขึน้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเสีย่งมีความเหมาะสม 

 

การปฎิบัติตามกฎระเบียบ 

สอบทานความมีประสทิธิผลของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตามท่ีหนว่ยงานกํากบัดแูลของทางการกําหนด รวมทัง้

ติดตามและควบคมุให้มีการดําเนินการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบของหนว่ยงานกํากบัดแูลของ

ทางการอยา่งเหมาะสมโดยฝ่ายจดัการ 

 

ผู้ตรวจสอบภายนอก 

สอบทานและประเมินความเป็นอิสระ คุณวุฒิด้านวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายนอก 

รวมถึงขอบเขตโดยรวมของการตรวจสอบงบการเงินประจํางวดคร่ึงปีและประจําปี และการสอบทานงบการเงินระหว่าง

กาล อีกทัง้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีภายนอกท่ีเหมาะสม นําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

 

ธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

สอบทานและประเมินธุรกรรมของธนาคารกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัหรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ กอ่นนําเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 

            การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน แนวทางการประเมินความเสีย่งเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ

ประจําปี แผนการตรวจสอบประจําปี และแผนสอบทานสนิเช่ือ  คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทานผลการตรวจสอบ

ภายใน ให้คําแนะนํา และติดตามการดําเนินการแก้ไขประเด็นข้อสงัเกตจากการตรวจสอบเป็นประจําทกุเดือน   

 

จากการปฏิบัติภารกิจของคณ ะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษัทในเครือมีความ

ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

ระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้ถกูต้องตามกฎระเบียบของทางการ และ

กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและสอดคล้องกบัมาตรฐานงานตรวจสอบ มีความเพียงพอเพ่ือสนบัสนนุ

การดําเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจบุนั   

 

 - อรนชุ  อภิศกัด์ิศิริกลุ - 

      (นางอรนชุ อภิศกัดิ์ศิริกลุ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกจิการ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกจิการ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบับทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูล

กิจการ ในปี 2562 คณะกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่าธนาคารได้ดําเนินการแตง่ตัง้กรรมการและ

ผู้ บริหารระดับสูงของธนาคารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งต่างๆ พร้อมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการกํากับ

ดแูลกิจการในปี 2562 ด้วย 
 
โดยสรุป บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดแูล

กิจการ ประกอบด้วย 

1. คดัเลอืกกรรมการและผู้บริหารธนาคารท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนง่ตา่งๆ และกําหนดค่าตอบแทน

และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ 

2. พิจารณาการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารให้ความเห็นชอบ 

3. จดัให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูเทียบกับเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงาน และ

นําเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

4. ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนสัประจําปีโดยรวมของพนกังานธนาคาร และนําเสนอเพ่ือให้

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

5. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนกังานของ

ธนาคาร เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ  

6. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติและนําเสนอให้

คณะกรรมการธนาคารอนมุตั ิเพ่ือสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

7. ทบทวนการปรับปรุงสวสัดิการพนกังาน 
 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดแูลกิจการพิจารณาแล้วเห็นวา่ค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหารในปี 2562 มีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ว 

 

- วาทนนัทน์ พีเทอร์สิค - 

(นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ) 

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีสากล โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมํ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุพินิจอย่างระมดัระวงัและใช้ประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่าง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมทัง้การปฏิบตัิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อบงัคบัของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้

อยา่งมีเหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพ่ือให้

ทราบจดุออ่นเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

ในการนี ้คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารเป็น

ผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และ

สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลต่อความเช่ือถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
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	Uเอกสารแนบ 1
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