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ส่วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ธนาคารได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานทีเกียวข้อง ให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์เป็ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร ธนาคารให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการทีเพิมคุณค่าให้แก่ลกู ค้า (Value-added product)
โดยเฉพาะธุรกิจทีก่อให้เกิดรายได้คา่ ธรรมเนียม เช่น บริการ Cash Management การให้บริการทีปรึกษาทางด้านการเงิน
และการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็ นต้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร สรุปได้ดงั นี
1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารให้บริการด้านการธนาคารพาณิชย์ทกุ ประเภท ได้แก่ บริการรับฝากเงิน
บริก ารให้กู้ยื ม เงิ น บริก ารรับ ซื อลด บริก ารรับ รอง บริก ารอาวัล การออกหนัง สื อ คําประกัน บริก ารซื อขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศ การออก Letter of Credit (LC) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) บริการบัตรเงินด่วน (ATM) เป็ นต้น
2. ธุรกิจประกัน ธนาคารได้รบั ใบอนุญาตเป็ นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
3. ธุ ร กิ จ ด้า นหลัก ทรัพ ย์แ ละอื นๆ ที เกี ยวเนื องกั บ ธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ ที ได้ร ับ ใบอนุ ญ าตจากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กระทรวงการคลัง ได้แก่
3.1 การเป็ นทีปรึกษาทางการเงิน
3.2 บริการนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน
3.3 ธุรกิจค้าหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนี
3.4 การเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
3.5 ธุรกิจนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน
3.6 ธุรกิจรับฝากทรัพย์สนิ และดูแลผลประโยชน์
3.7 ธุรกิจการค้าตราสารอนุพนั ธ์
3.8 ธุรกิจให้คาํ ปรึกษาทางธุรกิจ
3.9 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
โดยภาพรวม กลุม่ ธุรกิจทีธนาคารเข้าร่วมลงทุน เป็ นธุรกิจทีส่งเสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรือทางอ้อมให้มี
การเติบโตต่อไป
นโยบายของธนาคารยังคงมุ่งเน้นทีผสานการดําเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานสําคัญๆ ในเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
กับ บริษั ท ย่อ ยต่ า งๆ ดัง นัน ธนาคารจึ ง ตังใจที จะคงการลงทุน ให้เหลื อ แต่ ในบริษั ท ที มี ศัก ยภาพการเติ บ โตและให้
ผลตอบแทนการลงทุนทีดีแก่ธนาคาร
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จุดแข็งของธนาคารอยู่ทีการมีเครือข่ายสาขาทีแผ่ขยายและมันคง สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคาร มีศนู ย์
ธุรกิจรวม ทังสิน 13 แห่งซึงให้บริการเต็มรูปแบบ รวมทังบริการสินเชือต่างๆ และสาขาย่อยรวม 59 สาขา
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของธนาคาร

วิสัยทัศน์
“ก้าวไปสูก่ ารเป็ นธนาคารชันนําของอาเซียนทีขับเคลือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ”
พันธกิจ
“สร้างองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า อย่างยังยืน เพือสร้างคุณค่าให้ลกู ค้าและสังคม ด้วยบริการการเงินทีดีเยียม ก้าวทัน
เทคโนโลยี และเครือข่ายอาเซียนทีแข็งแกร่ง”
ค่านิยมองค์กร
• มุง่ มันสร้างผลการดําเนินงานทีแข็งแกร่ง
• โปร่งใส และรับผิดชอบ
• เปี ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ ผลักดันสูจ่ ดุ หมาย

1.2

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการ
ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 แห่งทีทางการเข้าแทรกแซง 2 และบริษัทเงินทุน
กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)3 ตามคําสังของรัฐบาลเมือวันที 14 สิงหาคม 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 27 ตุลาคม
2541 และประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที 22 ธันวาคม 2541 เป็ นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่และได้จดทะเบียน
เปลียนแปลงชือเป็ น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)” เมือวันที 21 ธันวาคม 2541 โดยมีกองทุนเพือการฟื นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนเพือการฟื นฟูฯ”) เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้พิจารณาอนุญาตให้นาํ หุน้ สามัญของธนาคารเข้าซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตงแต่
ั วนั ที 30
มีนาคม 2544 เป็ นต้นมา โดยใช้ชือย่อในการซือขายว่า “BT”
รายละเอียดของพัฒนาการทีสําคัญของธนาคาร สรุปได้ดงั นี

ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลียนชือเป็ นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมือวันที พฤษภาคม
ประกอบด้วย
บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน วชิระธนทุน จํากัด
บริษัทเงินทุน เฟิ สท์ ซิตี อินเวสเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จํากัด
บริษัทเงินทุน เอราวัณทรัสต์ จํากัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน มหาทุน จํากัด
บริษัทเงินทุน เศรษฐการ จํากัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุน บางกอกเอเชียน จํากัด
บริษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากัด (มหาชน)
3
เดิมชือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
1
2
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้มีคาํ สังให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนด้วยการ
ลดมูลค่าหุน้ ทีตราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 สตางค์ มีผลทําให้ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ล้านบาท เหลือ 1.8 ล้านบาท หลังจากนัน ให้ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) เพิมทุนจด
ทะเบียนจาก 1.8 ล้านบาท เป็ น 12,334 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 1,233,220 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1
สตางค์ จําหน่ายให้แก่กองทุนเพือการฟื นฟูฯ ทังจํานวน ส่งผลให้ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้วทังสิน 12,334 ล้าน
บาท โดยมีกองทุนเพือการฟื นฟูฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 และมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับมาตรการควบรวมกิจการระหว่าง
ธนาคาร สหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน 12 บริษัททีทางการเข้าแทรกแซง และ บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ
จํากัด (มหาชน) เพือแปลงสถานะเป็ นธนาคารพาณิชย์ใหม่ โดยมีกองทุนเพือการฟื นฟูฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่นบั ตังแต่บดั
นันเป็ นต้นมา
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการควบรวมกิ จ การตามมติ ค ณ ะรัฐ มนตรี เ มื อวั น ที 27 ตุ ล าคม 2541 และประกาศ
กระทรวงการคลังเมือวันที 22 ธันวาคม 2541 คือ
 ให้โอนสินทรัพย์ และหนีสินทังหมดของบริษัทเงินทุนทัง 12 แห่ง แก่บริษัทเงินทุนกรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน)
และ
 ให้โอนสินทรัพย์และหนีสินทังหมดของ บริษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคาร สหธนาคาร
จํากัด (มหาชน)
เมือดําเนินการตามขันตอนทัง 2 ข้อข้างต้นเสร็จสิน ให้บริษัทเงินทุน กรุ งไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
เงินทุน 12 แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป ในขณะทีธนาคาร สหธนาคาร จํากัด
(มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลียนแปลงชือเป็ น ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เมือวันที 21 ธันวาคม 2541
ในปี 2542 ธนาคารได้เปลียนมูลค่าทีตราไว้ของหุน้ สามัญจากหุน้ ละ 0.01 บาท เป็ นหุน้ ละ 10 บาท และเพิมทุน
อีก 40,000 ล้านบาท โดยการออกหุน้ บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปั นผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ และมีสทิ ธิ
ได้รบั การลดทุนภายหลังจากแปลงเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 4,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท จัดสรรโดยจําหน่ายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่กองทุนเพือการฟื นฟูฯ ทังจํานวนในราคาเท่ากับมูลค่าทีตราไว้คือหุน้ ละ 10 บาท โดยได้จาํ หน่ายให้แก่
กองทุนเพือการฟื นฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 37,068 ล้านบาท ทําให้ธนาคาร
มีทนุ จดทะเบียน 52,334 ล้านบาทและทุนชําระแล้ว 49,402 ล้านบาท โดยมีกองทุนเพือการฟื นฟูฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของ
ทุนทีออกและเรียกชําระแล้วทังหมด
ต่อมาในปี 2543 ธนาคารได้ลดทุนจดทะเบียนลงจํานวน 2,932 ล้านบาท โดยยกเลิกหุน้ บุรมิ สิทธิทียังมิได้จาํ หน่าย
และเพิ มทุ น จดทะเบี ย นโดยการออกหุ้น สามั ญ จํา นวน 260.05 ล้า นหุ้น มู ล ค่ า หุ้น ละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 5.6184 บาท ชําระราคาด้วยหุน้
สามัญของบริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) ซึงธนาคารประเมินราคาหุน้ สามัญของบริษัทในราคาหุน้ ละ 1.3566
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนแลกหุน้ เท่ากับ 0.2414478 หุน้ ธนาคาร ต่อ 1 หุน้ บริษัท ภายหลังจากการแลกหุน้ ดังกล่าว ทําให้
ธนาคารมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 52,002.5 ล้านบาท โดยมีกองทุนเพือการฟื นฟูฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จาํ นวน
5,145.3 ล้านหุน้ (หุน้ สามัญจํานวน 1,438.5 ล้านหุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิจาํ นวน 3,706.8 ล้านหุน้ ) คิดเป็ นร้อยละ 98.94 ของ
ทุนชําระแล้ว
ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตั ิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของธนาคารทีได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือวันที 19 กันยายน 2543 โดยการลดทุน โดยยกเลิกหุน้ บุรมิ สิทธิทงหมดและคื
ั
นทุนหุน้ บุรมิ สิทธิ
ส่วนที 1 หน้า 3
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จํานวน 37,068 ล้านบาทให้แก่กองทุนเพือการฟื นฟูฯ เพือเป็ นการลดภาระของกองทุนเพือการฟื นฟูฯ และปรับให้ธนาคารมี
จํานวนเงินทุนทีพอเหมาะ โดยธนาคารบันทึกกองทุนเพือการฟื นฟูฯ เป็ นเจ้าหนี และได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่กองทุน
เพือการฟื นฟูฯ มีกาํ หนดชําระคืนภายในวันที 1 มกราคม 2549 ซึงธนาคารได้ทยอยชําระคืนตัวเงินบางส่วนเป็ นเงินสด
จํานวน 15,068 ล้านบาท สําหรับส่วนทีเหลืออีกประมาณ 22,000 ล้านบาทนัน กองทุนเพือการฟื นฟูฯและธนาคารได้ตกลง
กันทีจะนํามาหักกลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ซึงธนาคารได้บันทึกกองทุนเพือการ
ฟื นฟูฯ เป็ นลูกหนีภายใต้สญ
ั ญาบริหารและชดเชยสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ โดยธนาคารได้ดาํ เนินการหักกลบลบหนีทังหมด
เรียบร้อยแล้วเมือสินปี 2548
นอกจากนี เนืองจากในช่วงระยะทีผ่านมากองทุนเพือการฟื นฟูฯ เป็ นผูร้ บั ภาระในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินและ
การเพิมทุนของธนาคารเพียงผูเ้ ดียวตลอดมา เพือให้กองทุนเพือการฟื นฟูฯ มีโอกาสได้รบั ประโยชน์ชดเชยจากภาระการ
แก้ไขปรับปรุงฐานะและการบริหารกิจการทีดีขนของธนาคาร
ึ
เมือวันที 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงได้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในการซือหุน้ บุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ”) ให้แก่กองทุนเพือการฟื นฟูฯ จํานวน 3,706.80 ล้านหน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า มีอายุการใช้สทิ ธิ 10 ปี ครบกําหนดวันที 8 พฤษภาคม 2554 มีขอ้ จํากัดการโอน คือ ไม่สามารถโอนเปลียน
มือได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือหุน้ บุริมสิทธิของธนาคารได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท ซึงธนาคาร
ได้เพิมทุนจดทะเบียนในส่วนของหุน้ บุรมิ สิทธิจาํ นวน 3,706.80 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไว้เต็มจํานวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดเรียบร้อยแล้ว ทําให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 52,002.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ จํานวน 1,493.45 ล้านหุ้น มูล ค่าที ตราไว้หุ้น ละ 10 บาท และหุ้น
บุริมสิทธิ จาํ นวน 3,706.80 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 14,934.50 ล้านบาท โดยมี
กองทุนเพือการฟื นฟูฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึงถื อหุน้ สามัญทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดจํานวน 1,438.45 ล้านหุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 96.32 ของจํานวนหุน้ สามัญทังหมดของธนาคาร
ในปี 2545 กองทุนเพือการฟื นฟูฯ ได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุน้ ในธนาคารลงตามนโยบายของรัฐบาลในการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ โดยการจําหน่ายหุน้ สามัญของธนาคารทีกองทุนเพือการฟื นฟูฯ ถืออยู่จาํ นวน 707 ล้านหุน้ แก่ประชาชนทัวไป
ทําให้สดั ส่วนการถื อหุ้นธนาคารของกองทุน เพือการฟื นฟูฯ ลดลงจากร้อยละ 96.32 เป็ นร้อยละ 48.98 ของจํานวนหุ้น
ทังหมดของธนาคาร สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารทีได้ออกให้ไว้แก่กองทุนเพือการฟื นฟูฯ นัน เพือมิให้มีผลกระทบ
ต่อราคาหุน้ ของธนาคาร และเพือให้กองทุนเพือการฟื นฟูฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของธนาคารในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 50
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมด ทีประชุมคณะกรรมการธนาคารครังที 13/2545 เมือวันที 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ
เห็นชอบกับการดําเนินการซือคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพือทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยธนาคารและกองทุน
เพือการฟื นฟูฯ ได้ลงนามในสัญญาให้สทิ ธิในการซือคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหุน้ บุรมิ สิทธิ (“สัญญาฯ”) เมือวันที 23
กันยายน 2545 พร้อมกับได้ชาํ ระค่าตอบแทนการได้รบั สิทธิซือคืนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่กองทุนเพือการฟื นฟูฯ จํานวน
300 ล้านบาท
วันที 16 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติให้สตั ยาบันอนุมตั ิตงรายการค้
ั
างจ่ายสําหรับการซือคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาซือคืนจํานวน 1,034.46 ล้านบาท บวกดอกเบียตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาฯ โดยดอกเบียที
คํานวณจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2549 มีจาํ นวน 111.18 ล้านบาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิน 1,145.64 ล้านบาท และธนาคารได้
บันทึกเงินค่าซือคืนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยตรงไปยังบัญชีขาดทุนสะสมในงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2549 แล้ว
ภายหลังจากได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/ 2550 เมือวันที 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้
ดําเนินการซือคืนและยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยชําระเงินให้กองทุนเพือการฟื นฟูฯจํานวน 1,162 ล้านบาท
ส่วนที 1 หน้า 4
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(รวมดอกเบียคํานวณตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2550 ถึงวันที 30 พฤษภาคม 2550 จํานวน 16.0 ล้านบาท) ซึงบันทึกในงบ
ดุล และดําเนินการจดทะเบี ยนลดทุนโดยการตัด หุน้ บุริมสิท ธิ ที ยังไม่เรียกชําระจํานวน 3,706.80 ล้านหุน้ เมื อวันที 12
กรกฎาคม 2550 เรียบร้อยแล้ว
ในปี 2550 คณะกรรมการธนาคารมี ม ติ ให้เสนอขายหุ้น เพิ มทุน ใหม่ ให้แ ก่ ก ลุ่ม ผู้ล งทุน ได้แ ก่ Newbridge
Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จํานวน 556.23 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.99 ของทุนทีออกและเรียก
ชําระแล้วทังหมด ในราคาหุน้ ละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิน 2,319.46 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ Blum Strategic III
BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจํานวนทังสิน 175.23 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.90
ของทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว ในราคาหุน้ ละ 4.17 บาท รวมมูลค่าทังสิน 730.69 ล้านบาท โดยทีประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ครังที 13 ประจําปี 2550 ได้อนุมตั ิผอ่ นผันการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั
จการ (Whitewash) ให้แก่กลุม่ ผู้
ลงทุนดังกล่าว และมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าทีตราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 3.75 บาท ทังนี ณ วันที
13 พฤศจิกายน
(ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ ของกิจการล่าสุด) Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.
Blum Strategic III BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited มีสดั ส่วนการถื อหุน้ ในกิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 36.74 ร้อยละ 3.95 และร้อยละ 1.31 ของทุนทีออกและเรียกชําระแล้ว ตามลําดับ
วันที 20 มิถุนายน 2551 กองทุนเพือการฟื นฟูฯ ได้เข้าทําสัญญาซือขายหุน้ ของธนาคารกับ CIMB Bank โดย
กองทุนเพือการฟื นฟูฯ ตกลงขายหุน้ ทีถือในธนาคารจํานวน 2,811. 86 ล้านหุน้ (ซึงคิดเป็ นประมาณร้อยละ 42.13 ของหุน้ ที
ออกและชําระแล้วทังหมดของธนาคาร) ราคาหุน้ ละ 2.10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 5,904.91 ล้านบาท
วันที 5 พฤศจิกายน 2551 เมือ CIMB Bank ได้รบั อนุมตั ิจากธปท. กระทรวงการคลังและหน่วยงานกํากับดูแลที
เกียวข้องแล้ว CIMB Bank ได้ดาํ เนินการเข้าซือหุน้ สามัญเดิมทีถือโดยกองทุนเพือการฟื นฟูฯ และเป็ นผลทําให้เข้าเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ทีสุดของธนาคาร คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 42.13 ของทุนทีออกและเรียกชําระแล้วของธนาคาร และใน
วันที 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารได้รบั คําเสนอซือหุน้ สามัญของธนาคาร โดย CIMB Bank ในส่วนที CIMB Bank ไม่ได้
ถือ (จํานวน 3,862.83 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 57.87 ของจํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้วทังหมดของธนาคาร) ในราคา
เสนอซือหุน้ ละ 2.10 บาท เป็ นมูลค่าสิงตอบแทนการทําคําเสนอซือทังสิน 8,111.95 ล้านบาท ทังนี ภายหลังเสร็จสินการทํา
คํา เสนอซื อหลัก ทรัพ ย์ทังหมดของธนาคารในวัน ที 6 มกราคม 2552 การถื อหุ้น ของ CIMB Bank ได้เพิ มเป็ น จํานวน
6,143.54 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 92.04 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของธนาคาร
วันที 3 กันยายน 2551 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 2/2551 ได้มีมติอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนจาก 25,030. 12
ล้านบาท เป็ น 50,060.25 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 6,674.70 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3.75 บาท
ต่อมาในวันที 20 กุมภาพันธ์ 2552 ทีประชุมวิสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ครังที 1/2552 มีมติให้เปลียนแปลงมติทีประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 2/2551 จากเดิมทีกําหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิมทุนไม่ตากว่
ํ าหุน้ ละ 0.66 บาท เป็ นราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 0.38 บาท และมีมติให้ธนาคารโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,053.48 ล้านบาท เพือชดเชยผลขาดทุนสะสม
และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าทีตราไว้จากหุน้ ละ 3.75 บาทเป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจด
ทะเบียนนําไปล้างส่วนตํากว่ามูลค่าหุน้ และขาดทุนสะสมตามลําดับ ผลจากการลดทุนจะทําให้ทนุ จดทะเบียนของธนาคาร
ลดลงจาก 50,060.25 ล้านบาท เป็ น 6,674.70 ล้านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ เพิมทุนแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ เดิม มีผถู้ ือหุน้ เดิมได้จองซือหุน้ เพิมทุนรวมทังสิน 6,674.70 ล้านหุน้ หรือ คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 3 พันล้านบาท
ทังนี ภายหลังการขายหุน้ เสร็จสินเมือวันที 18 มีนาคม 2552 CIMB Bank ได้ถือหุน้ ในธนาคารจํานวนรวม 12,435.06
ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.15 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร จากนันได้ดาํ เนินการจด
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ทะเบียนเปลียนชือจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) เป็ น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เมือวันที 1
พฤษภาคม 2552 และใช้ชือย่อใหม่ในการซือขายหลักทรัพย์วา่ “CIMBT”
วันที 29 เมษายน 2553 ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 16 ของธนาคาร มีมติอนุมตั ิให้เพิมทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารจํานวน 1,483.27 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,674.70 ล้านบาท เป็ น 8,157.97 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิมทุนจํานวน 2,966.53 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของธนาคารตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในอัตรา 2 หุน้ ใหม่ ต่อ 9 หุน้ เดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุน้ ภายหลังการขายหุน้ เสร็จสินเมือวันที 15
ตุลาคม 2553 ทําให้ CIMB Bank ถือหุน้ ในธนาคารจํานวนรวม 15,198.42 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.15 ของจํานวนหุน้ ที
ออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร
วันที 12 เมษายน 2555 ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 18 ได้มีมติอนุมตั ิให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียนจาก
8,157.97 ล้านบาท เป็ น 13,052.74 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 9,789.56 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ 0.50
บาทต่อหุน้ ต่อมา ธนาคารได้ออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 4,894.78 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา 3 หุน้ ใหม่ ต่อ 10 หุน้ เดิมของหุน้ ธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาท
ต่อหุน้ ภายหลังการขายหุน้ เพิมทุนเสร็จสินเมือวันที 27 กรกฎาคม 2555 ทําให้ CIMB Bank ถือหุน้ ในธนาคารจํานวนรวม
19,757.95 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 93.71 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร
ตามทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 18 เมือวันที 12 เมษายน 2555 อนุมตั ิให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียน โดย
การออกหุน้ สามัญ เพิมทุนตามสิทธิ จํานวน 4,894,780,426 หุน้ และหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General
Mandate) จํานวน 4,894,780,426 หุน้ รวมทังสินจํานวน 9,789,560,852 หุน้ ภายหลังจากการอนุมัติดงั กล่าว ธนาคาร
จําหน่ายหุน้ สามัญ เพิ มทุนตามสิท ธิ ได้จาํ นวน 4,768,943,269 หุน้ คงเหลือหุ้นสามัญ เพิ มทุน ตามสิทธิ ที จําหน่ายไม่ได้
จํานวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญ เพิ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ทียังมิ ได้น าํ ออกจําหน่าย
จํานวน 4,894,780,426 หุน้ ดังนัน ธนาคารจึงมีหนุ้ สามัญจดทะเบียนทีจําหน่ายไม่ได้ และทียังมิได้นาํ ออกจําหน่าย รวม
ทังสินจํานวน 5,020,617,583 หุน้
ต่อมาทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 20 เมือวันที 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิยกเลิกหุน้ สามัญเพิมทุนตาม
สิทธิทีจําหน่ายไม่ได้ จํานวน 125,837,157 หุน้ และหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ทียังมิได้
นําออกจําหน่ายจํานวน 4,894,780,426 หุน้ รวมเป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียนทีจําหน่ายไม่ได้ และทียังมิได้นาํ ออกจําหน่าย
ทังสินจํานวน 5,020,617,583 หุน้ ตามทีได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 18 เมือวันที 12 เมษายน 2555
และทีประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ครังที 20 เมื อวัน ที 11 เมษายน 2557 มี ม ติอ นุมัติให้ธนาคารลดทุนจดทะเบี ยนจาก
13,052,747,804 บาท เป็ น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัด หุน้ สามัญ จดทะเบี ยนที จําหน่ายไม่ได้และที ยังมิ ได้น าํ
ออกจําหน่าย จํานวน 5,020,617,583 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นจํานวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลังการลด
ทุนจดทะเบียน ธนาคารมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 10,542,439,012.50 บาท แบ่งออกเป็ น 21,084,878,025 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
วันที 10 เมษายน 2558 ที ประชุม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครังที 21 ของธนาคาร มี มติ ให้เพิ มทุน จดทะเบี ย นของ
ธนาคาร จํานวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,542,439,012.50 บาท เป็ น 13,705,170,716.00 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน 6,325,463,407 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาทต่อหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา 40 หุน้ เดิมต่อ 7 หุน้ ใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคา 1.00 บาทต่อหุน้ ภายหลังจากการอนุมตั ิดงั กล่าว ธนาคารจําหน่ายหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General
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Mandate) ได้ จํานวน 3,689,853,654 หุน้ คงเหลือหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ทียังมิได้
ออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุน้
วันที 19 เมษายน 2559 ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ของธนาคาร มีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ทียังมิได้ออกจําหน่ายตามทีได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครังที 21 เมือวันที 10 เมษายน 2558 และพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50
บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดย
วิธีการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทียังมิได้นาํ ออกจําหน่าย จํานวน 2,635,609,753 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2560 มีมติอนุมตั ิให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียน
จํานวน 2,752,747,964.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 5,505,495,928 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ซึงผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุน้ ใหม่ตอ่ 9 หุน้ เดิม ในราคา
เสนอขาย . บาทต่อหุน้ ภายหลังการขายหุน้ เพิมทุนเสร็จสินเมือวันที 2 มิถนุ ายน 2560 ทําให้ CIMB Bank ถือหุน้ ใน
ธนาคารจํานวนรวม 28,496.70 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.11 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร
วันที 4 กันยายน 2561 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2561 มีมติอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน
2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,140,113,803.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 4,542,034,141 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ซึงผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุน้ ใหม่ ต่อ 20 หุน้ เดิมโดยกําหนดราคา
เสนอขายที 0.87 บาท ต่อหุน้ ภายหลังเสร็จสินการเสนอขายหุน้ ในวันที 12 ตุลาคม 2561 ธนาคารซีไอเอ็มบีถือหุน้ จํานวน
33,021.97 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 94.83 ของจํานวนหุน้ ทีออกและเสนอขายทังหมดของธนาคาร

ส่วนที 1 หน้า 7

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

1.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

โครงสร้างการถือหุ้นธนาคารและบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2563)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ลีสซิง
บริษัทย่อย
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
บจ. เวิลด์ลสี

ติดตามทวงหนีและเรียกเก็บหนี
%

บริษัทย่อย

%

99.99
99.99

บจ. ซีที คอลล์

99.99

หมายเหตุ * เลิกกิจการ
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การพาณิชย์และอืนๆ
บริษัทย่อย
บจ. พี.ซี.พัฒนาทรัพย์ *

%
99.93
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1.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่

กลุ่ ม ซี ไ อเอ็ ม บี โดย CIMB Bank Berhad เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ของธนาคาร มี ส ํา นั ก งานใหญ่ ตั งอยู่
ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ และเป็ นบริษัทจดทะเบียนทีให้บริการทางการเงินทีใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และ
อัน ดับ 5 ของ ASEAN เมื อจัด อัน ดับ ตามขนาดสิน ทรัพ ย์ เป็ น ผู้ให้บ ริก ารและนําเสนอผลิต ภัณ ฑ์ก ารเงิ น ครบวงจรที
ครอบคลุมถึงบริการการธนาคารเพือลูกค้ารายย่อย บริการด้านบรรษัทธุรกิจและด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การ
บริหารจัดการสินทรัพย์ การบริหารความมังคังส่วนบุคคล บริการประกันภัย โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา บรู ไน เวียดนาม พม่า และ สปป. ลาว) นอกเหนือจากอาเซียน กลุม่ ซีไอเอ็มบี
ยังมีเครือข่ายในจีนและฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลงั กา ไต้หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
ด้วยเครือข่ายบริก ารทางการเงิ น ครบวงจรของกลุ่ม ซีไอเอ็ ม บี ที มี ม ากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกับ ความ
เชียวชาญในบริการทางการเงินระดับภูมิภาคของกลุม่ ซีไอเอ็มบี สร้างโอกาสให้ธนาคารใช้ความแข็งแกร่งนีในการจับคูท่ าง
ธุรกิจ สร้างเครือข่ายห่วงโซ่อปุ ทาน และการแนะนําลูกค้าข้ามประเทศ
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย

2.1.1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2.1.1.1 รายได้จากการดําเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

รายได้ดอกเบีย
1. เงินให้สินเชือ
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินลงทุน
4. อืนๆ
รวมรายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
1. เงินรับฝาก
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินนําส่งเข้าสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก/
กองทุนเพือการฟื นฟูฯและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
4. ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
5. อืนๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม

2563

%

9,561.9
70.3
1,485.1
84.3
11,201.6

87.9
0.6
13.6
0.8
102.9

2,360.4
336.8

2562
(ปรับปรุง
ใหม่)

%

2561

%

11,288.5
87.4
2,070.2
203.1
13,649.2

116.9
0.9
21.4
2.1
141.3

10,435.6
127.4
1,664.3
114.3
12,341.6

110.0
1.3
17.5
1.2
130.0

21.7
3.1

2,851.4
719.1

29.5
7.4

2,342.4
351.3

24.6
3.7

597.9

5.5

1,062.6

11.0

1,007.8

10.6

696.1
63.6
4,054.8
7,146.8
3,734.5
10,881.3

6.4
0.6
37.3
65.6
34.4
100.0

669.6
162.8
5,465.5
8,183.7
1,470.1
9,653.8

6.9
1.7
56.5
84.8
15.2
100.0

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

7.5
1.1
47.5
82.5
17.5
100.0
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2.1.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบีย
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รายได้ทมิี ใช่ดอกเบียสุทธิ

2.1.2

2563

%

1,152.4
359.7
792.7

30.9
9.6
21.2

2562
(ปรับปรุง
ใหม่)
1,535.7
370.3
1,165.4

940.1
306.0
1,695.7
3,734.5

25.2
8.2
45.4
100.0

(177.0)
344.0
137.7
1,470.1

%

2561

%

104.5
25.2
79.3

1,376.6
289.5
1,087.1

82.8
17.4
65.4

(12.0)
23.4
9.4
100.0

294.5
19.5
261.3
1,662.4

17.7
1.2
15.7
100.0

บริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท/โครงสร้าง

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม
2. บริษัท เวิลด์ลสี จํากัด
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม
3. บริษัท ซีที คอล จํากัด
รายได้ดอกเบีย

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2563

%

3,481.6
978.7
2,502.9
770.5
3,273.4

106.4
29.9
76.5
23.5
100.0

1,372.5
90.7
1,281.8
250.2
1,532.0

2562
(ปรับปรุง
ใหม่)

%

2561

%

3,110.2
956.7
2,153.5
1,360.7
3,514.2

88.5
27.2
61.3
38.7
100.0

2,519.3
698.5
1,820.8
848.4
2,669.2

94.4
26.2
68.2
31.8
100.0

89.6
5.9
83.7
16.3
100.0

1,342.5
109.4
1,233.1
379.2
1,612.3

83.3
6.8
76.5
23.5
100.0

1,182.2
104.4
1,077.8
525.2
1,603.0

73.7
6.5
67.2
32.8
100.0

0.2 (473.7)

0.4

444.2

0.4

10.1
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ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

0.0
0.0
0.2 (473.7)
(0.3) 573.7
(0.1) 100.0
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0.0
0.0
0.4 444.2
(0.3) (344.2)
0.1 100.0

0.0
0.4
3.5
3.9

0.0
10.1
89.9
100.0

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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2.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ธุรกิ จขนาดใหญ่ – บรรษั ท ธุรกิ จและวาณิ ชธนกิ จของธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็ น 3 กลุ่ม ใหญ่ ได้แก่
บรรษั ทธุรกิ จ ธุรกิจสถาบันการเงิน และวาณิ ชธนกิจ เพือให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ได้ครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทํางานเป็ นทีมเดียวกัน มีการวางแผนการขายและการบริหารดูแลบัญชีลกู ค้าหลักร่วมกันเพือเพิมขีด
ความสามารถและคุณภาพของการให้บริการให้สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และประโยชน์สงู สุดให้แก่ธนาคาร
ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยประสบกับภาวะหดตัว เนืองจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ยงั คงสร้าง
รายได้รวมเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา อีกทังสามารถรักษาฐานสินเชือลูกค้ารายใหญ่ทีมีคณ
ุ ภาพดีอย่างต่อเนือง โดยมียอดอนุมตั ิ
วงเงินสินเชือใหม่ประมาณ 22 พันล้านบาท ส่งผลให้มีรายได้ดอกเบียเติบโตประมาณร้อยละ 13 และรายได้ค่าธรรมเนียม
เติบโตร้อยละ 22
ทีผ่านมา ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการควบคุมคุณภาพลูกหนีสินเชือทังรายเดิมและการอนุมตั ิรายใหม่
ทีมีคณ
ุ ภาพดี การติดตามดูแลลูกหนีอย่างใกล้ชิดโดยใช้สญ
ั ญาณเตือนล่วงหน้าในการบริหารจัดการคุณภาพหนีก่อนทีจะ
เป็ นหนีทีมีปัญหา รวมถึงการแก้ไขและเร่งรัดการชําระหนีของลูกหนีทีมีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะทีมีประสิทธิภาพสูง อย่างไร
ก็ ต าม จากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ทํา ให้ใ นปี 2563 ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ มี ห นี ที มี ปั ญ หาเพิ มขึ น
ค่อนข้างมาก ดังนัน ธุรกิจขนาดใหญ่ จึงมุ่งเน้นทีจะควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ตากว่
ํ างบประมาณ ซึงสามารถ
ลดลงได้ตามแผนงานทีวางไว้
รายได้สว่ นใหญ่ยงั คงมาจากลูกค้ากลุม่ ทีมีความสําคัญต่อธนาคารและไว้วางใจให้ธนาคารเป็ นผูใ้ ห้บริการหลัก รวมทังกลุม่ ที
มีแผนการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ซึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวคิดทีว่า “Be More Relevant to Important Clients
and Accelerate Our ASEAN Initiatives”
ธุรกิ จขนาดใหญ่ ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
เวียดนาม) อย่างเด่นชัด จากการทีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นหนึงในสมาชิกของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ทีมีศกั ยภาพทางด้านเงินทุน
บุคลากร และเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจกับกลุ่ม
ลูกค้าขนาดใหญ่ ทีมีเครือข่ายการลงทุนสูงทังในประเทศและการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
อาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตามความคาดหวัง ทังนีธนาคารได้
ร่วมมือกับธนาคารในกลุม่ ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ให้กบั กลุม่ ในต่างประเทศได้อย่างต่อเนือง
บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษัทธุรกิจของธนาคารให้บริการทางการเงินทีครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้สินเชือหมุนเวียนใน
กิจการทัวไป สินเชือเพือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินเชือโครงการ และสินเชือเพือการค้าระหว่างประเทศ รวมทังบริการ
ทางการเงินอืน ๆ ทีมีความหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นบริการจัดการด้านการเงิน หรือการปริวรรตเงินตราต่างประเทศแก่กลุม่

ส่วนที 1 หน้า 13

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ลูกค้าขนาดใหญ่ครอบคลุมภาคธุรกิจทีหลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และขนส่ง เป็ นต้น ในขณะทีธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ให้บริการทางการเงินครอบคลุมลูกค้าสถาบัน
การเงินทังประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิ จสถาบันการเงินอืน เช่น ธุรกิจลิสซิง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธุรกิจประกันภัย เป็ นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้าทีมีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็ นเสมือน
พันธมิตรทางธุรกิจผูอ้ ยูเ่ คียงข้างและให้การสนับสนุนลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างมันคงและยังยืน ควบคูไ่ ปกับ
การเป็ นสือกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่านเครือข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับสํานักวิจยั และร่วมมือกับบริหารความเสียงในการขยายสินเชือไปยังธุรกิจทีอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมทีมีแนวโน้ม
ความเสียงตํา การมุ่งเน้นลูกค้าขนาดใหญ่ทีมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการลงทุนไปยังอาเซียน รวมทัง
การให้สินเชือทีสามารถสร้างรายได้ต่อเนืองจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอืน (Cross-selling) เช่น สินเชือโครงการขนาดใหญ่
ทีช่วยสร้างรายได้ครบวงจร ทังรายได้ดอกเบีย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ทีปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครืองมือป้องกันความเสียง การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนีและตราสารทุน เพือตอบสนอง
ความต้องการด้านการเงินของลูกค้าในทุกรูปแบบ
สําหรับแผนธุรกิจทีจะก้าวไปข้างหน้านับจากปี 2564 เป็ นต้นไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ
CLMV มุ่งเน้นการสร้างรายได้ทีมันคงและต่อเนือง โดยให้ความสําคัญกับการบริหารและวางแผนการขายให้กบั ลูกค้าหลัก
(Key Account Management and Planning) เพือสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้
ต่อเนืองจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอืน (Cross-selling) โดยใช้กลยุทธ์การวางแผนมุง่ เน้นหารายได้จากกลุม่ ลูกค้าทีสําคัญที
คัดเลือกขึนมาเป็ นหลัก ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ทีมีศกั ยภาพ โดยยังคงเน้นการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ทีดีขึน
อย่างต่อเนืองมาทุกปี นอกจากนี ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการในระดับอาเซียน ตลอดจนการเพิมธุรกิจจาก
ลูกค้าต่างประเทศทีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ภายใต้การผสานพลังความร่วมมือกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆต่อไป
วาณิชธนกิจ
วาณิ ชธนกิจของธนาคารประกอบด้วยบุคลากรทีมีประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญในธุรกิจซึงมุ่งเน้นทีจะ
นําเสนอทางเลือกทางการเงินทีดีทีสุดให้แก่ลกู ค้าและเป็ นผูใ้ ห้บริการทีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ จัดหาแหล่งเงินทุนซึง
รวมถึงการระดมทุนทางธุรกิจ
นอกจากนี วาณิ ชธนกิจยังได้ทาํ งานอย่างใกล้ชิดกับบรรษั ทธุรกิจในการจัดการเงินกูส้ าํ หรับสินเชือขนาดใหญ่และสินเชือ
โครงการบางราย เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากทีสุด
ธนาคารยังได้มีการเสริมสร้างจุดแข็งอย่างต่อเนืองร่วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี ในการจัดให้มีเจ้าหน้าทีทีมีความเชียวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเป็ นผูด้ แู ล โดยประสานงานแลกเปลียนความรูแ้ ละข้อมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพือให้สามารถนําเสนอ
บริการทางการเงินแก่ลกู ค้าอย่างครบวงจร ซึงรวมถึงการให้คาํ ปรึกษาด้านกลยุทธ์และคําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดํา เนิน ธุ รกิ จ ของลูกค้า ดังนัน จึ งสามารถเสริม สร้างความสัม พัน ธ์แ ละเพิ มมูล ค่าธุรกิ จให้กับ ลูก ค้า รวมทังการพัฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินต่างๆทีเหมาะสมกับลูกค้าด้วย
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การผนึกกําลังของบรรษั ทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน
ระดับ อาเซี ย น จะทําให้ธ นาคารมี ศัก ยภาพในการก้า วสู่ก ารเป็ น ธนาคารที สําคัญ และมี ค วามหมายสํา หรับ ลูก ค้า ที มี
ความสําคัญต่อธนาคาร นับเป็ นความก้าวหน้าอีกขันในการร่วมกันก้าวสูธ่ ุรกิจการลงทุนในระดับอาเซียน
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน ธุรกรรมตราสารทุนของธนาคารได้ลดลง
ตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี ธุรกรรมตราสารหนีของธนาคารยังคงเติบโต และทํารายได้เพิมขึนจนเป็ นสถิติสงู สุดเมือเทียบ
กับช่วงทีผ่านมา
ในปี 2563 ธนาคารมีธุรกรรมสําคัญๆทีประสบความสําเร็จดังนี
มูลค่ารวม
ตราสารหนี
หน้าที
(ล้านบาท)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
32,500.00
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
20,400.00
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
10,163.33
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชัน จํากัด
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
8,455.65
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
6,787.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
4,487.98
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
4,000.00
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
2,913.76
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
2,097.40
บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,916.22
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,916.00
บริษัท ศรีสวัสดิ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,842.71
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
1,600.00
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,377.67
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
1,100.00
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
บริษัท โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
737.00
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
620.00
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
584.10
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
451.70
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
333.33
บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
318.00
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
159.60
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย

ตราสารทุน

หน้าที

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ผูร้ ว่ มจัดจําหน่ายใน
ต่างประเทศ (CIMB
Investment Bank Berhad)
ตัวแทนจําหน่าย

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ
(เพิมทุนครังที 1)

100.00
มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
78,124.20

2,737.61

พาณิชย์ธนกิจ
พาณิ ชย์ธนกิ จของธนาคารให้บริการลูกค้าวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมุ่งเน้นลูกค้าทีอยู่ในพืนที
กรุงเทพมหานครเป็ นหลัก ด้วยโปรแกรมสินเชือตลอดจนการพิจารณาวงเงินสินเชือให้มคี วามเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ของลูกค้าเพือตอบสนองความต้องการทีหลากหลายของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 พาณิชย์ธนกิจได้มีการปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจโดย
เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าเดิมแทนการขยายสินเชือใหม่ อีกทังยังเร่งดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐและ
มาตรการความช่วยเหลือต่างๆของ ธปท. ในการแบ่งเบาภาระและช่วยให้ลกู ค้าสามารถดําเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจช่วง
นีต่อไปได้ สําหรับปี 2564 ทีมีการแพร่ระบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ตังแต่ตน้ ปี แนวทางการดําเนินธุรกิจของพาณิชย์
ธนกิจยังคงมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าเดิม และพร้อมดําเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือของทางการ
และหน่วยงานกํากับดูแล เพือให้ความช่วยเหลือและประคับประคองธุรกิจของลูกค้าให้ผา่ นพ้นวิกฤตการณ์นไปได้
ี
ธุรกิจรายย่อย
ในปี 2563 ธุรกิจรายย่อยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการขยายการให้บริการลูกค้าผ่าน
ช่องทางดิจิทลั (Digital) โดยธนาคารเป็ น 1 ใน 6 ธนาคารแรกทีผ่านการทดสอบการให้บริการทางการเงินทีนํากระบวนการ
ทําความรูจ้ กั ลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมการให้บริการทีจํากัด (e-KYC Sandbox) ธนาคารได้
พัฒนาการให้บริการอันเป็ นการเปลียนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของผูบ้ ริโภคไทยอย่างต่อเนือง โดยออกโครงการต่างๆ
เช่น บริการเปิ ดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทลั เต็มรู ปแบบ ซึงรวมถึงการปรับเปลียนประสบการณ์ของลูกค้าให้หนั มา
เลือกใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือแทนการใช้บริการทีสาขา ทําให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงิน
ของลูกค้าได้ทกุ ทีทุกเวลา
นับ จากการเปิ ด ตัว CIMB Thai Digital Banking ซึ งเป็ น แอปพลิ เคชันบนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เมื อปลายปี 2561 ธนาคาร
สามารถขยายฐานผูใ้ ช้และธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันอย่างมีนยั สําคัญ โดยมียอดดาวน์โหลดใช้บริการอยูท่ ี 185,000 ราย
ในปี 2563 เพิมขึน 2.5 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมา และสัดส่วนการทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเพิมขึนจาก
ไม่เกิ นร้อยละ 20 เมือต้นปี 2562 มาเป็ นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ณ ปลายปี 2563 ในขณะเดียวกัน การเปิ ดบัญ ชี ผ่าน
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ช่องทางดิจิทลั ซึงเริมให้บริการร่วมกับ Counter Service ได้รบั กระแสตอบรับเป็ นอย่างดี โดยภายใน 6 เดือนนับจากเริม
เปิ ดให้บริการ ยอดเปิ ดบัญชีผา่ นแอปพลิเคชันคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 ของยอดเปิ ดบัญชีทงหมดของธนาคารในปี
ั
2563
อีกทังธนาคารได้เพิมบริการในแอปพลิเคชัน CIMB Thai Mobile Lending ตลอดจนเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน CIMB Thai Auto
Cash เพือให้บริการสินเชือรถยนต์ผา่ นช่องทางดิจิทลั เต็มรูปแบบ
นอกจากนี ธนาคารได้นาํ เสนอผลิตภัณฑ์ทีสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ Wealth มากขึน จากการทีเป็ นธนาคารแรก
ในกลุม่ ซีไอเอ็มบีทีเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน myWealth ซึงเป็ นแพลตฟอร์มเพือการวางแผนการลงทุนทางการเงิน โดยธนาคาร
ยัง คงสามารถรัก ษาพลวัต ของการเป็ นหนึ งในธนาคารแห่ ง แรกๆในประเทศที มี ก ารเชื อมต่ อ ระบบกั บ ระบบงาน
FundConnext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือนําเสนอกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ
(Open Architecture) ทําให้ลกู ค้าทัวประเทศสามารถซือและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ในด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารยังคงสามารถรักษาความเป็ นผูน้ าํ ในตลาดซือขายตราสารหนีสําหรับนักลงทุนทัวไป
โดยมีสว่ นแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 ตลอดจนประสบความสําเร็จอย่างสูงในการจัดจําหน่ายตราสารหนีในตลาดแรกมูลค่า
1 พันล้านบาทผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือภายในเวลาเพียง 6 เดือนหลังจากเปิ ดให้บริการ นับเป็ นรายแรกๆใน
ประเทศ อีกทังได้คดั สรรผลิตภัณฑ์การลงทุนทีหลากหลายทังตลาดแรกและตลาดรอง โดยนําเสนอเฉพาะตราสารหนีทีมี
อันดับความน่าเชื อถือสูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทังนี ธนาคารจะพัฒ นาและ
นําเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนผ่านช่องทางดิจิทลั มากขึน ทังตราสารหนีสําหรับนักลงทุนทัวไปและตราสารหนีทีเป็ นหุน้ กู้
อนุพนั ธ์แฝง
ความร่วมมือกับพันธมิตรเป็ นหนึงในปั จจัยสําคัญในการขยายธุรกิจในปี 2563 ธนาคารได้เข้าร่วมเป็ นพันธมิตรกับองค์กร
ต่างๆเช่น การเริมเป็ นพันธมิตรกับ Sompo Insurance Thailand การร่วมกับ Counter Service ในการให้บริการเปิ ดบัญชี
ดิจิทลั อีกทังยังคงให้บริการสินเชือบนโทรศัพท์มือถือร่วมกับกลุม่ ฟิ นเทค (Fintech) 9F และ NEO Money ความร่วมมือกับ
พันธมิตรในการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทลั ช่วยเสริมการพัฒนาและสร้างความพร้อมของธนาคารสูก่ ารเป็ น Digital API
Gateway ซึงจะทําให้ธนาคารสามารถบูรณาการระบบบริการหลักของธนาคารกับระบบของพันธมิตรในอนาคต โดย
อ้างอิงกับตลาดได้รวดเร็วขึน ซึงจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทีดีสาํ หรับลูกค้าโดยรวม
ในปี 2563 ธนาคารได้ร ับ รางวัล ต่ า งๆ ได้แ ก่ รางวัล จาก ABF Retail Banking Awards 2020 ประกอบด้ว ยรางวัล
Consumer Finance Product of the Year สําหรับผลิตภัณฑ์ Debt Consolidation ทีนําเสนอร่วมกับ NEO Money และ
รางวัล Wealth Management Platform of the Year สําหรับบริการ Wealth ทีประสบความสําเร็จเป็ นอย่างยิง อีกทังธุรกิจ
Wealth ของธนาคารยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น Best Wealth Manager จาก The Asset Asian Awards 2020 ส่งท้ายปี
ไปกั บ รางวัล Best Digital Marketing Initiative and Best Product Launch จาก Global Retail Banking Innovation
Awards 2020 จากการให้บริการบัญชี Chill D Savings Account ทีเป็ นระบบดิจิทลั เต็มรูปแบบทีมุ่งตอบโจทย์ลกู ค้ากลุม่
Gen-Y
ธนาคารได้มีการพัฒนารุ ดหน้าอย่างมากในด้านของข้อมูลในปี 2563 โดยอาศัยความเชียวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ทีม
พัฒนาข้อมูลของธนาคารสามารถสร้างโมเดลต่างๆโดยใช้ การเรียนรูข้ องเครือง (Machine-Learning) เพือพัฒนาแคมเปญ
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับลูกค้า Wealth โดยเฉพาะ ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนเติบโตร้อยละ 40 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา สําหรับปี
2564 ธนาคารจะยังคงพัฒนาด้านข้อมูลอย่างต่อเนืองต่อไป โดยสร้างโมเดลใหม่ๆทีมุง่ เน้นการให้บริการและคําแนะนําการ
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ลงทุนทีเจาะจงตัวลูกค้าอย่างครบวงจร (fully-personalised) นอกจากนี จะมีการสร้างโมเดลทีเป็ นเทคนิคการจําแนก
ประเภทข้อมูล (Prediction Model) ด้วยการใช้เครืองมือช่วยวิเคราะห์การนําเสนอแคมเปญต่างๆตามลักษณะของลูกค้า
ได้แก่ Intelligent Campaign Management System (ICAMS) ซึงจะทําให้ธนาคารสามารถดําเนินการและให้คาํ แนะนํา
เกียวกับผลิตภัณฑ์อย่างทันทีทนั ใด (real-time) และสนองตอบความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างดี
นอกจากนี ตามประกาศของ ธปท.ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลกู หนีทีได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ธนาคารได้ออกมาตรการผ่อนผัน การชําระหนีเพื อช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้าที ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว ได้แก่ การพักการชําระหนี/ชะลอการชําระหนีและการปรับโครงสร้างหนี การดําเนินการตามมาตรการต่างๆ
ดังกล่าวเป็ นไปด้วยดีและเทียบเคียงได้กบั มาตรการของธนาคารอืนๆ
ปี 2563 เป็ นปี ทีธุรกิจธนาคารประสบกับปั ญหาในการดําเนินธุรกิจต่างๆมากมาย อันเป็ นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ยอดอนุมตั ิสินเชือธุรกิจรายย่อยของธนาคารหดตัวร้อยละ 3 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา เนืองจากตลาดขาดความ
เชื อมันในสถานการณ์ที ยังไม่ค ลีคลาย ประกอบกับการใช้หลักเกณฑ์การให้สินเชื อทีเข้มงวดมากขึน สําหรับ ปี 2564
ธนาคารมุ่งทีจะพลิกฟื นผลประกอบการธุรกิจสินเชือรายย่อย โดยตังเป้าสร้างรายได้ทีไม่ใช่ดอกเบียเพิมเกือบร้อยละ 20
จากปี ทีผ่านมา และคาดว่าจะสามารถรักษาอัตราส่วนรายได้ดอกเบียสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย (Net Interest Margin - NIM)
ทีร้อยละ 5.3 ในขณะทีมุง่ เน้นการบริการทางการเงินเพือความยังยืน (Sustainable Financing) โดยการอาศัยจุดแข็งของ
ธนาคารและการหาจังหวะโอกาสทางธุรกิจ
ในปี 2564 ธุรกิจรายย่อยจะยังคงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านด้านดิจิทลั เพือสร้างการเติบโตของ
ธุรกิจ ซึงสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของธนาคารในการมุง่ สูก่ ารเป็ นธนาคารดิจิทลั ทีลูกค้าเลือกใช้ โดยจะขับเคลือนการเติบโต
ผ่านผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่มด้วยช่องทางดิจิทลั ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สาํ หรับลูกค้า Wealth สินเชือดิจิทลั และ เงินฝากดิจิทลั
ธนาคารจะรุ กนําเสนอผลิตภัณ ฑ์และบริการทางการเงิ นใหม่ๆทีมุ่งตอบสนองลูกค้ากลุ่ม Wealth ซึงรวมถึงการจัดหา
ผลิตภัณฑ์การลงทุนตลาดต่างประเทศด้วย นอกจากนี ธนาคารอยู่ระหว่างยืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือดิจิทลั
ตามประกาศของธปท. ซึงจะทําให้ธนาคารมีประสิทธิ ภาพในการขยายสินเชือมากขึน โดยลูกค้าสามารถขอสินเชือผ่าน
ช่องทางดิจิทลั เต็มรูปแบบโดยใช้เอกสารน้อยลง
ธุรกรรมการเงิน
ธุรกรรมการเงินของธนาคาร รับผิดชอบการบริการและผลิตภัณฑ์ธุรกรรรมการเงินแก่กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ บัญชีเงินฝากสําหรับ
ธุรกิจ ธุรกรรมการรับจ่ายเงินทังในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าและช่วยให้การทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุด รวมถึงการนําเสนอการใช้งานผ่าน
ช่องทางทีลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกมากขึนด้วย
ในปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัลจากงาน Digital CX Awards 2020 จัดโดย The Digital
Banker ได้แ ก่ Winner - Best Bank Account User Experience จากประสบการณ์ ที ผู้ใช้ได้รบั จากบัญ ชี CIMB Biz
Account ทีได้รบั การยอมรับว่าเป็ นบัญชีธนาคารทีดีทีสุดสําหรับธุรกิจ โดยเป็ นบัญชีกระแสรายวันทีให้ดอกเบียทีน่าพอใจ
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ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการโอนจ่ายทังในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีเงือนไขแอบแฝง และให้สิทธิ พิเศษทีเหนือกว่า
บัญ ชี ธุรกิ จโดยทัวไป บนแพลตฟอร์มดิจิทัลทังบนคอมพิ วเตอร์และโทรศัพ ท์มือถื อ นอกจากนี ยังได้รบั รางวัล Highly
Acclaimed - Best Product or Service Innovation จากการนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์หรือบริการทีดีทีสุด นับเป็ น
ความภาคภูมิใจที ได้รบั จากความมุ่งมันในการส่งมอบประสบการณ์ท างการเงิน ทีดีที สุดให้ลูกค้า เพื อให้ลูกค้าได้รบั
ประสบการณ์ทีเหนือความคาดหวัง
สําหรับปี 2564 ธุรกรรมการเงินยังคงมุ่งพัฒนาบริการให้ดียิงขึน พร้อมปรับตามสถานการณ์ รูปแบบการดําเนินธุรกิจของ
ลูกค้าและเทคโนโลยี ภายใต้บริบททีเปลียนแปลงไป โดยจะเป็ นธนาคารทีเป็ น Partner พร้อมเคียงข้างเพือช่วยให้การทํา
ธุรกรรมการเงิน ของลูก ค้าธุรกิ จมี ความคล่องตัวขึน ง่ายขึน และคุม้ ค่าทีสุดด้วยบริการ Cash Payment & Collection
Platform ทีผสานเทคโนโลยีการรับจ่ายเงินผ่าน QR Code และใช้โครงสร้างพืนฐานของระบบพร้อมเพย์เข้ากับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์มของธุรกิจเอง
ในส่วนของธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารยังพร้อมช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ ด้วยบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
CIMB Biz Export ทีไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ การโอนและรับเงินต่างประเทศ อีกทัง
หากต้องการฝากเป็ นสกุลเงินสหรัฐฯ เพือลดความเสียงจากความผันผวนของค่าเงิน บัญชี CIMB Biz US Dollar ก็ยงั คง
เป็ นบัญชีทีตอบโจทย์อย่างดี และให้สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆอันเป็ นการส่งมอบสิงทีดีทีสุดให้กบั ลูกค้าธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี อีกกลยุทธ์หลักทีธุรกรรมการเงินจะใช้ขบั เคลือนในปี 2564 คือการใช้เครือข่ายในอาเซียนของกลุม่ ซีไอเอ็มบี มา
พัฒนาการทําธุรกรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพือตอกยําความเป็ น ASEAN Bank ของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ได้แก่
การทีธนาคารได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นธนาคารหลักในการพัฒนาการใช้ QR Code ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย และ
ร่วมเป็ นธนาคารหลักในการพัฒนาการใช้ QR Code ระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย ในส่วนของธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ได้มีการปรับกระบวนการการทํางานระหว่างกันของธนาคารในกลุ่ม เพือช่วยให้
ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมได้อย่างมันใจ ง่ายและรวดเร็วยิงขึน
ธุรกิจบริหารเงิน
ธุรกิจบริหารเงินของธนาคารจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท เพือช่วยลูกค้า
บริหารความเสียง การลงทุน และหนีสิน ตลอดจนระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี นอกจากนียังทําหน้าทีบริหารจัดการการ
ระดมเงินและบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องและใช้ประโยชน์สงู สุด
จากสินทรัพย์ตามกรอบการดําเนินธุรกิจทีกําหนด
ปี 2563 เป็ นอีกปี หนึงทีธุรกิจบริหารเงินประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยมีรายได้เพิมขึนอย่างต่อเนืองในอัตราที
สูงกว่าเป้าหมาย แม้ว่าจะเกิดวิกฤตด้านสุขภาพทัวโลกโรคโควิด-19 ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ และการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
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ความสําเร็จในปี ทีผ่านมาเป็ นผลสืบเนืองจากปั จจัยต่อไปนี
- ความร่วมมือเป็ นอย่างดีระหว่าง ธุรกิจบริหารเงิน และหน่วยงานธุรกิจอืน ๆ ในธนาคาร
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีเหนือกว่า และการบริหารจัดการในตลาดตราสารอนุพนั ธ์ ตราสารหนี ตราสารทุน และอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ผลงานเหล่านีทําให้ธนาคารได้รบั รางวัลทังสิน 9 รางวัล ดังนี
The Asset Triple A Award
1) Best Bank for Investment Solutions
1.1. Rates
1.2. Equity
1.3. Credit
2) Best Structured Investment and Financing Solutions
2.1 Rates (Step up Range Callable Range Accrual Debenture)
2.2 Credit (USD Credit Linked Structured Debenture with Cross Currency Hedging)
2.3 Fund (Multi Fixed Income Platform for Fund Linked Note)
The Asset Benchmark Research
3) The Region’s Best Local Currency Bond Individual in Sales (Ranked No. 3 and No. 5)
ASIAMONEY FX Survey
4) Best Counterparty in Thailand (Asian Banks)
Asia Risk Award
5) Thailand House of The Year
นอกจากนี ธนาคารยังเป็ นหนึงในผูม้ ีบทบาทสําคัญในตลาดทุนของประเทศไทยในปี 2563 ดังต่อไปนี
 อันดับที 1 ด้านมูลค่าการซือขายตราสารหนี (ทีมีอายุคงเหลือ > 1 ปี ) โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ 11.5
 อันดับที 1 ด้านมูลค่าการซือขายตราสารหนีในตลาดรอง (สําหรับลูกค้ารายย่อย) โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ
43.7
 อันดับที 1 ด้านมูลค่าการออกหุน
้ กูอ้ นุพนั ธ์ โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ 36.3
ั ประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนีในตลาดแรก โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ 12.3
 อันดับที 3 ด้านการเป็ นผูร้ บ
และเป็ นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยทีเปิ ดให้ลกู ค้าจองซือตราสารหนีในตลาดแรกผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
โดยมียอดจองซือผ่านแอปพลิเคชันจากนักลงทุนรายย่อย รวมทังสิน 1,147 ล้านบาท
สําหรับเส้นทางสูเ่ ป้าหมายปี 2567 ธุรกิจบริหารเงินมุ่งหวังการเป็ น ‘Thailand Top Treasury House’ สําหรับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ และ ‘Best Investment House’ สําหรับกลุม่ ลูกค้ารายย่อย โดยได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ
บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี
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1) เสริมสร้างการทํางานร่วมกันกับพันธมิตรหน่วยธุรกิจ เพิมการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้ลึกซึงยิงขึน โดยการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือระบุความต้องการของลูกค้าและจัดหาโซลูชนที
ั ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ก. ธุรกิจรายใหญ่ การป้องกันความเสียง (อัตราแลกเปลียน อัตราดอกเบีย ราคาสินค้าโภคภัณฑ์) โซลูชนการลงทุ
ั
น
(ตราสารหนี หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์) และการระดมทุน (ผ่านตลาดทุน) สําหรับลูกค้าองค์กรและสถาบัน
ข. ธุรกิจรายย่อย โซลูชนการบริ
ั
หารความมังคัง สําหรับกลุม่ ลูกค้าผูม้ ีความมังคัง และผูม้ ีความมังคังพิเศษ เช่น ตรา
สารหนี (ในประเทศ/ต่างประเทศ) หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ บริการรับฝากทรัพย์สิน บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และ
การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
2) ขยายแพลตฟอร์มดิจิทลั พัฒนาช่องทางการทําธุรกรรมผ่านระบบดิจิทลั ได้แก่ (ก) Web Application สําหรับลูกค้า
ภายใน ได้แก่ พนักงานธนาคาร และ (ข) Mobile Application หรือ แอปพลิเคชันมือถือ สําหรับลูกค้าภายนอก เพือ
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการขายข้ามผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริหารเงิน อันจะเป็ นการเพิมประสิทธิ ภาพการ
บริการ และยกระดับประสบการณ์ลกู ค้า
2.3

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน

ภาวะการแข่งข ัน - ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคาร

ธนาคารกรุ งเทพ

หน่วย (ล ้านบาท)

สินทร ัพย์

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินร ับฝาก

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

ิ เช อแก่
ื
เงินให้สน
ลูกหนีและ
ดอกเบยค้
ี างร ับ
สุทธิ

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

3,384,961

16.9%

2,485,597

17.0%

1,896,205

14.8%

ธนาคารไทยพาณิชย์

3,280,442

16.4%

2,429,780

16.6%

2,125,942

16.6%

ธนาคารกรุ งไทย

3,226,987

16.1%

2,466,780

16.9%

2,124,250

16.6%

3,061,407

15.3%

2,340,470

16.0%

2,066,638

16.2%

2,460,731

12.3%

1,819,223

12.4%

1,609,830

12.6%

1,205,404

6.0%

815,678

5.6%

693,775

5.4%

811,183

4.1%

557,957

3.8%

649,686

5.1%

632,342

3.2%

491,560

3.4%

421,662

3.3%

404,421

2.0%

194,150

1.3%

217,576

1.7%

354,468

1.8%

252,067

1.7%

262,643

2.1%

264,921

1.3%

204,859

1.4%

213,802

1.7%

240,085

1.2%

182,735

1.2%

155,838

1.2%

ธนาคารไอซีบซ
ี ี (ไทย)

225,413

1.1%

147,053

1.0%

111,933

0.9%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

167,167

0.8%

84,329

0.6%

28,800

0.2%

ธนาคารซูมโิ ตโม มิตซุย ทรั สต์ (ไทย)

78,454

0.4%

21,719

0.1%

51,280

0.4%

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)

68,562

0.3%

47,094

0.3%

45,455

0.4%

80,721

0.4%

64,626

0.4%

66,823

0.5%

49,406

0.2%

10,052

0.1%

18,960

0.1%

25,120

0.1%

16,417

0.1%

20,766

0.2%

20,022,198

100.0%

14,632,146

100.0%

12,781,864

100.0%

ิ รไทย
ธนาคารกสก
ธนาคารกรุ งศรีอยุ ธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารยู โอบี (ไทย)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารเกีย รตินาคิน
ธนาคารทิสโก ้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่ อย
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)
ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์
รวม

แหล่งข ้อมูล: ข ้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 รายการย่ อแสดงทรั พย์และหนีสิน (ธ.พ. 1.1), ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

แหล่งเงินทุน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 218.6 พันล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกูย้ ืม (รวมรายการเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 67.6 พันล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุนประมาณ
ร้อยละ 78.5 จากเงินทุนทังหมดสําหรับเงินให้สินเชือรวมดอกเบียค้างรับ ส่วนทีเหลือใช้ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินและการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม
การใช้ไปของแหล่งเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากการเปรียบเทียบเงินให้สนิ เชือและเงินฝาก เงินให้สนิ เชือทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจาํ นวน 60.9 พันล้านบาท ในขณะทีเงิน
ให้สินเชือทีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจาํ นวน 161.8 พันล้านบาท ในด้านเงินฝาก เงินฝากทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจาํ นวน 216.8
พันล้านบาท และเงินฝากทีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจาํ นวน 1.8 พันล้านบาท
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (CAR) เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เสียง (CET1) และเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงอยูท่ ร้ี อยละ 21.4 ร้อยละ15.6 และร้อยละ15.6 ตามลําดับ
ในขณะที การดํารงเงิน กองทุนของธนาคารอยู่ทีร้อยละ 20.7 ร้อยละ 14.9 และร้อยละ 14.9 ตามลําดับ ซึงเห็ นได้ว่า
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

หน่วย:พันล้านบาท

เงินกองทุน
กองทุนชันที 1
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้าของ
กองทุนชันที 2

เงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ขันตําและ
ส่วนเพิม 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61
39.6
34.6
34.9

เงินกองทุนรวม

ธนาคาร
31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61
38.0

32.6

32.8

39.6

34.6

34.9

38.0

32.6

32.8

14.7

13.0

13.0

14.8

13.3

13.2

54.3

47.6

47.9

52.8

45.9

46.0

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1

8.500%

15.6%

13.1%

14.1%

14.9%

12.4%

13.3%

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1
ทีเป็ นส่วนของเจ้าของ

7.000%

15.6%

13.1%

14.1%

14.9%

12.4%

13.3%

5.8%

4.9%

5.2%

5.8%

5.0%

5.4%

21.4%

18.0%

19.3%

20.7%

17.4%

18.7%

254

265.4

247.6

254.6

263.6

246.2

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 2
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสียง
สินทรัพย์เสียงรวม

11.000%
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นโยบายการบริหารความเสียงสภาพคล่อง
ความเสียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสียงทีไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ระยะเวลาทีกําหนดได้ เป็ น
ผลสืบเนืองจากการทีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทนั เวลา ซึงอาจส่งผล
กระทบถึงการดําเนินงานประจําวันและมีคา่ ความสูญเสียทีไม่สามารถยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ เพือให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทังในปั จจุบนั และอนาคต ด้วยเหตุนี การบริหารความเสียงด้านสภาพ
คล่อง คือ การรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องทีมีคณ
ุ ภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทุนทีเหมาะสมรวมถึงแหล่ง
เงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนืองจากทิศทางของธนาคารทีต้องการมีเครือข่ายทีกว้างขึนและมุ่งเน้น
ตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่ รักษาฐานเงินฝากทีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแส
รายวัน และเงิน ฝากระยะยาว เพื อให้มีฐานเงิ นทุนขนาดใหญ่ ทีมี เสถี ยรภาพ อี กทังธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่อ ง
บางส่วนตลอดทังปี เพือให้การดําเนินงานของธนาคารมีความมันคง ทังในเชิงโครงสร้าง กลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิ
การควบคุม และบริห ารความเสียงด้านสภาพคล่อ ง ได้มีก ารมอบหมายความรับ ผิดชอบให้แก่ค ณะกรรมการบริห าร
สินทรัพย์และหนีสิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึงจะจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง
เพือหารือเกียวกับความเสียงด้านสภาพคล่องและประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การบริหารจัดการโดยรวมและการกํากับดูแลสภาพคล่อง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความ
เสียงด้านสภาพคล่อง ก่อนทีจะขอความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี ALCO ยังรับผิดชอบใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสียงและระดับความเสียงด้านสภาพคล่องทียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหาร
ความเสียงด้านสินทรัพย์และหนีสิน (ALM) ซึงรับผิดชอบในการกํากับดูแลตามกรอบความเสียงด้านสภาพคล่อง โดย
ทํางานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงินในการเฝ้าระวังสภาวะตลาด อีกทังมีการจัดตัง Funding Committee ซึงมีตวั แทน
จากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ หน่วยงานการเงิน และหน่วยงานบริหารความเสียงของธนาคาร เพือดูแลกลยุทธ์ดา้ นการจัดหา
เงินของธนาคาร โดยหน่วยงานด้านธุรกิจต่างๆจะทําหน้าทีสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีแข็งแกร่งกับผูฝ้ ากเงิน
และแหล่งเงินทุนอืนๆ ทังนี หน่วยงานบริหารเงินทําหน้าทีเป็ นผูบ้ ริหารเงินทุนโดยรวมตามความจําเป็ นหรือภาวะฉุกเฉิน
ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพือตอบสนองความต้องการในการดําเนินงานประจําวัน โดยมีการวัด
และประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมําเสมอจากการครบกําหนดของสินทรัพย์ หนีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตรา
สารอนุพนั ธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดทังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สําหรับการบริหารความเสียงด้านสภาพ
คล่องสํา หรับ บริษั ทในกลุ่ม ธุรกิ จทางการเงิ นของธนาคาร เป็ นลัก ษณะการบริห ารแบบรวมศูน ย์ (Centralise) ดังนัน
ธนาคารอาจพิ จ ารณาและอนุมัติ ว งเงิ น เพื อสนับ สนุน สภาพคล่อ งของบริษั ท เหล่า นัน ตามวงเงิ น ที ได้รบั อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจะยังคงให้ความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุ งฐานลูกค้ารายย่อย เพือให้สอดคล้องกับการเติบโตของ
สินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์หนึงในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ได้แก่ การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวมทังเงินฝากประจํารายย่อย ซึงเป็ นแหล่งเงินทุนทีมีตน้ ทุนการเงินตําและมันคง
ในขณะทีใช้เงินฝาก ตัวแลกเงิน หุน้ กู้ระยะสัน และหุน้ กู้อนุพันธ์จากลูกค้าบรรษั ทธุรกิ จหรือลูกค้ารายใหญ่ ซึงมีความ
อ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลูกค้ารายย่อย เป็ นช่องทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคล่องของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานทีรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้แข็งแกร่งยิงขึน อันจะนําไปสูก่ ารรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี ธนาคารมี
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การจัดทําระบบเตือนความเสียงด้านสภาพคล่องล่วงหน้าซึงจะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ
คล่องในภาวะฉุกเฉิน ซึงจะทําให้ผบู้ ริหารระดับสูงของธนาคารสามารถดําเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ในภาวะทีขาดสภาพคล่องตลอดจนภาวะตลาดทีไม่เอืออํานวยได้อย่างมีประสิทธิผล
การอนุมัติสินเชือ
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเชื อประเภททีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ และ
อํานาจอนุมตั ิเฉพาะในการอนุมตั ิรว่ มกันของบริหารความเสียงและหน่วยงานธุรกิจ (Joint Delegation Authority: JDA)
การอนุมตั ิโดย JDA มีการกําหนดหลักเกณฑ์โดยกําหนดระดับวงเงินกลุม่ ลูกค้า (Group Exposure) ระดับความเสียงของ
กลุม่ ลูกค้า (Global Group Rating) และความคุม้ มูลหนีของหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็ นหลักเกณฑ์ใน
การกําหนดระดับอนุมตั ิ เพือเป็ นการลดจํานวนลูกค้าทีนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ ทําให้สามารถอนุมตั ิ
สิน เชื อได้เร็วขึน ในกรณี ที ลูกค้ารายนันๆไม่อยู่ในเกณฑ์ที สามารถอนุมัติ โดย JDA ได้ ให้น าํ เสนอต่อ คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชือ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชือโดยให้ความสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอืนๆทีจะนํามาชําระหนีได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความสําคัญต่อหลักประกัน
ทีจะมาคําประกันการกูย้ ืมด้วย เพือใช้เป็ นหลักประกันของการชําระหนีและช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที
ลูกหนีผิดนัดชําระหนี สินทรัพย์ทีธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็ นหลักประกันประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสาร
หนี ตราสารทุน ทีดิน สิงปลูกสร้าง เครืองจักร เป็ นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสียงของการให้สินเชือ อันดับเครดิตของผูก้ แู้ ละสภาพคล่องของหลักประกัน โดย
ธนาคารมี น โยบายการประเมิ น ราคาและตีราคาหลัก ประกัน ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ก ารบริห ารความเสียงอย่างมี
ประสิทธิ ผลและเป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันทีธนาคารรับไว้จะต้องมีการ
ประเมินราคาและความถีในการประเมินทีเป็ นไปตามนโยบายทีธนาคารกําหนด
หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี
ธนาคารได้ก ําหนดหลัก เกณฑ์ก ารปฏิ บัติ งานในการบริห ารและติ ด ตามหนี ที มี ปั ญ หาและที มี แ นวโน้ม ที จะมี ปั ญ หา
(Watch-list) อย่างใกล้ชิด เพือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพือให้การปฏิบตั ิงานในเรืองการ
ติดตามหนีมีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิในการติดตามลูกหนีทีมีแนวโน้มทีจะ
มีปัญหา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอเพือปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ดียิงขึน นอกเหนือไปจากการ
จัดชันลูก หนีตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยังมี การจัดชันหนีตามเกณฑ์คุณ ภาพ (Qualitative
Criteria) ซึงเป็ นการจัดชันล่วงหน้าสําหรับลูกหนีทีมีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนทีจะมีการผิดนัดชําระหนี ทังนี
เพือให้การบริหารจัดการคุณภาพกลุม่ ลูกหนีทีคาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ธนาคาร
จึงได้จัด ทําแนวทาง การติ ด ตามและรายงานผลลูก หนี กลุ่ม ดังกล่า วขึนเรีย กว่า Early Warning Process เพื อใช้เป็ น
แนวทางให้กับเจ้าหน้าที สินเชื อในการตรวจสอบสถานะของลูกหนีอย่างสมําเสมอ โดยมีก ารกําหนด Early Warning
Indicators ซึงหากพบว่ามีแนวโน้มทีจะเป็ นปั ญ หาในอนาคต จะได้มีการกําหนดแผนการปฏิบัติต่อลูกหนีดังกล่าวให้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เหมาะสมและทันท่วงทีเพือลดความเสียงให้แก่ธนาคาร ทังนี ลูกหนีทีคาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้เป็ นลูกหนี
กลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุ นแรงของปั ญหาและความเสียง คือ Watch List – Low, Watch List –
Medium และ Watch List – High ในส่วนของกลุม่ Watch List – Low และ Watch List – Medium ยังถือว่าเป็ นลูกหนีจัด
ชันปกติ ข องธนาคาร (Performing – Stage 1) ขณะที กลุ่ม Watch List – High ถื อ เป็ น ลูก หนี ที มี ก ารเพิ มขึนอย่ า งมี
นัยสําคัญ ของความเสียงด้านเครดิต (Under-performing – Stage 2) โดยลูกหนีกลุ่ม Watch List ทัง 3 ระดับดังกล่าว
รวมถึงลูกหนีทีเป็ นสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทีมียอดหนีเกินกว่า 10 ล้านบาทขึนไป จะมีการรายงานสถานะและความ
คืบหน้าในการแก้ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็ นประจําทุกเดือน
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตังขึนเพือติดตาม ดูแล ให้คาํ แนะนําและพิจารณาอนุมตั ิการจัดการหนีของลูกหนีกลุม่
ดังกล่าว รวมถึงลูกหนีกลุม่ อืนทีธนาคารต้องดูแลใกล้ชิด เพือให้ธนาคารสามารถจัดการหนีทีมีปัญหาและหนีทีมีแนวโน้ม
จะมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ทังในการปรับระดับการจัดชันลูกหนี การตังสํารอง และการดําเนินการเพือเรียก
คืนหนี ซึงจะเป็ นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทําให้ธนาคารมีโอกาสได้รบั เงิ นคืนจากสินเชื อที มีปัญ หา
กลับมาสูงขึน
นอกจากนี ในส่ว นของสิ น เชื อที ไม่ ก่ อ ให้เกิ ด รายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสิน ทรัพ ย์ร อการขาย (NonPerforming Asset: NPA) ธนาคารได้ปรับปรุ งนโยบายการบริหารและหลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าเพือการจําหน่ายจาก
การคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รบั (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้
ความสําคัญกับความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสียหายต่อธนาคาร
นโยบายการปรับปรุ งโครงสร้างหนี
ธนาคารมีนโยบายทีจะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้างหนีของลูกหนีทีให้ความร่วมมือ มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้มสามารถ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันใหม่ได้ ทังนี เพือให้ธนาคารและลูกหนีได้รบั ประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนีร่วมกัน
กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รบั ชําระหนีคืนสูงสุด หรือมีสว่ นสูญเสียตําสุด ในขณะทีลูกหนียังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้
ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีตามหลักเกณฑ์
ของ ธปท. และระมัดระวังมิให้เป็ นการหลีกเลียงการจัดชันหนี การกันเงินสํารองเพิม และหลักเกณฑ์การระงับรับรู ด้ อกเบีย
ค้างรับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้างหนี โดยธนาคารจะถื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิธีการทีกําหนดไว้
สําหรับกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้างหนีซึงครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญ ญา การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ งการปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วจะต้อ งสอดคล้อ งกั บ กฎข้อ บั ง คั บ ของทางการและของธนาคาร
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้าง
หนีแล้ว บางกรณี ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลทีสามทีเป็ นผูช้ าํ นาญการเฉพาะซึงได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจที
ปรึกษาทางการเงินให้เป็ นทีปรึกษาทางการเงินหรือทําการปรับปรุ งโครงสร้างหนีแทนธนาคารได้ โดยเงือนไขปรับปรุ ง
โครงสร้างหนีจะต้องนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ หรือคณะกรรมการ
คุณภาพสินทรัพย์ หรือผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิตามคําสังของธนาคาร
นโยบายการจัดชันสินทรัพย์และการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ตามประกาศ ธปท. ที สนส. 23/2561 เรือง หลักเกณฑ์การจัดชันและการกัน
เงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที 13 ธันวาตม 2561 ทีกําหนดให้การจัดชันและการกันสํารองสอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป โดย
จัดชันสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ (1) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินทีมีการด้อยค่า
ด้านเครดิต (Non-performing) (2) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินทีมีการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญของความเสียง
ด้านเครดิต (Under-performing) และ (3) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี ยงด้า นเครดิ ต (Performing) ตลอดจนให้มี ก ารกั น สํา รองเพื อรองรับ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที คาดว่ า จะ
เกิดขึน (Expected Credit Loss)
นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพือให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี ธนาคารได้จดั ทํานโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน สําหรับใช้
เป็ นแนวทางในการบริหารความเสียงการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ระบุ วัด ติดตามและควบคุมความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทําธุรกรรมต่างๆได้
นโยบายฉบับนีกําหนดให้การทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กล่าวคือ กระบวนการในการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็ นกระบวนการเดียวกับการทําธุรกรรม
กับบุคคลทัวไป การทําเอกสารสัญญาทีมีผลบังคับทางกฎหมายและข้อกําหนด/เงือนไขต่างๆ จะต้องเป็ นไปตามปกติ
เสมือนหนึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทัวไปทีมีความเสียงระดับเดียวกัน เป็ นต้น
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย

2.1.1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2.1.1.1 รายได้จากการดําเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

รายได้ดอกเบีย
1. เงินให้สินเชือ
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินลงทุน
4. อืนๆ
รวมรายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
1. เงินรับฝาก
2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
3. เงินนําส่งเข้าสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก/
กองทุนเพือการฟื นฟูฯและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
4. ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืม
5. อืนๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม

2563

%

9,561.9
70.3
1,485.1
84.3
11,201.6

87.9
0.6
13.6
0.8
102.9

2,360.4
336.8

2562
(ปรับปรุง
ใหม่)

%

2561

%

11,288.5
87.4
2,070.2
203.1
13,649.2

116.9
0.9
21.4
2.1
141.3

10,435.6
127.4
1,664.3
114.3
12,341.6

110.0
1.3
17.5
1.2
130.0

21.7
3.1

2,851.4
719.1

29.5
7.4

2,342.4
351.3

24.6
3.7

597.9

5.5

1,062.6

11.0

1,007.8

10.6

696.1
63.6
4,054.8
7,146.8
3,734.5
10,881.3

6.4
0.6
37.3
65.6
34.4
100.0

669.6
162.8
5,465.5
8,183.7
1,470.1
9,653.8

6.9
1.7
56.5
84.8
15.2
100.0

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

7.5
1.1
47.5
82.5
17.5
100.0
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2.1.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายทีมิใช่ดอกเบีย
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ
รายได้ทมิี ใช่ดอกเบียสุทธิ

2.1.2

2563

%

1,152.4
359.7
792.7

30.9
9.6
21.2

2562
(ปรับปรุง
ใหม่)
1,535.7
370.3
1,165.4

940.1
306.0
1,695.7
3,734.5

25.2
8.2
45.4
100.0

(177.0)
344.0
137.7
1,470.1

%

2561

%

104.5
25.2
79.3

1,376.6
289.5
1,087.1

82.8
17.4
65.4

(12.0)
23.4
9.4
100.0

294.5
19.5
261.3
1,662.4

17.7
1.2
15.7
100.0

บริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท/โครงสร้าง

1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม
2. บริษัท เวิลด์ลสี จํากัด
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม
3. บริษัท ซีที คอล จํากัด
รายได้ดอกเบีย

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2563

%

3,481.6
978.7
2,502.9
770.5
3,273.4

106.4
29.9
76.5
23.5
100.0

1,372.5
90.7
1,281.8
250.2
1,532.0

2562
(ปรับปรุง
ใหม่)

%

2561

%

3,110.2
956.7
2,153.5
1,360.7
3,514.2

88.5
27.2
61.3
38.7
100.0

2,519.3
698.5
1,820.8
848.4
2,669.2

94.4
26.2
68.2
31.8
100.0

89.6
5.9
83.7
16.3
100.0

1,342.5
109.4
1,233.1
379.2
1,612.3

83.3
6.8
76.5
23.5
100.0

1,182.2
104.4
1,077.8
525.2
1,603.0

73.7
6.5
67.2
32.8
100.0

0.2 (473.7)

0.4

444.2

0.4

10.1
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ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุทธิ
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

0.0
0.0
0.2 (473.7)
(0.3) 573.7
(0.1) 100.0
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0.0
0.0
0.4 444.2
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ธุรกิ จขนาดใหญ่ – บรรษั ท ธุรกิ จและวาณิ ชธนกิ จของธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็ น 3 กลุ่ม ใหญ่ ได้แก่
บรรษั ทธุรกิ จ ธุรกิจสถาบันการเงิน และวาณิ ชธนกิจ เพือให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ได้ครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการทํางานเป็ นทีมเดียวกัน มีการวางแผนการขายและการบริหารดูแลบัญชีลกู ค้าหลักร่วมกันเพือเพิมขีด
ความสามารถและคุณภาพของการให้บริการให้สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และประโยชน์สงู สุดให้แก่ธนาคาร
ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยประสบกับภาวะหดตัว เนืองจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ยงั คงสร้าง
รายได้รวมเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา อีกทังสามารถรักษาฐานสินเชือลูกค้ารายใหญ่ทีมีคณ
ุ ภาพดีอย่างต่อเนือง โดยมียอดอนุมตั ิ
วงเงินสินเชือใหม่ประมาณ 22 พันล้านบาท ส่งผลให้มีรายได้ดอกเบียเติบโตประมาณร้อยละ 13 และรายได้ค่าธรรมเนียม
เติบโตร้อยละ 22
ทีผ่านมา ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการควบคุมคุณภาพลูกหนีสินเชือทังรายเดิมและการอนุมตั ิรายใหม่
ทีมีคณ
ุ ภาพดี การติดตามดูแลลูกหนีอย่างใกล้ชิดโดยใช้สญ
ั ญาณเตือนล่วงหน้าในการบริหารจัดการคุณภาพหนีก่อนทีจะ
เป็ นหนีทีมีปัญหา รวมถึงการแก้ไขและเร่งรัดการชําระหนีของลูกหนีทีมีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะทีมีประสิทธิภาพสูง อย่างไร
ก็ ต าม จากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ทํา ให้ใ นปี 2563 ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ มี ห นี ที มี ปั ญ หาเพิ มขึ น
ค่อนข้างมาก ดังนัน ธุรกิจขนาดใหญ่ จึงมุ่งเน้นทีจะควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ตากว่
ํ างบประมาณ ซึงสามารถ
ลดลงได้ตามแผนงานทีวางไว้
รายได้สว่ นใหญ่ยงั คงมาจากลูกค้ากลุม่ ทีมีความสําคัญต่อธนาคารและไว้วางใจให้ธนาคารเป็ นผูใ้ ห้บริการหลัก รวมทังกลุม่ ที
มีแผนการขยายธุรกิจไปยังอาเซียน ซึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวคิดทีว่า “Be More Relevant to Important Clients
and Accelerate Our ASEAN Initiatives”
ธุรกิ จขนาดใหญ่ ประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
เวียดนาม) อย่างเด่นชัด จากการทีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็ นหนึงในสมาชิกของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ทีมีศกั ยภาพทางด้านเงินทุน
บุคลากร และเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจกับกลุ่ม
ลูกค้าขนาดใหญ่ ทีมีเครือข่ายการลงทุนสูงทังในประเทศและการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
อาเซียน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและให้บริการได้ตรงตามความคาดหวัง ทังนีธนาคารได้
ร่วมมือกับธนาคารในกลุม่ ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายได้ให้กบั กลุม่ ในต่างประเทศได้อย่างต่อเนือง
บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV
บรรษัทธุรกิจของธนาคารให้บริการทางการเงินทีครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจร เช่น การให้สินเชือหมุนเวียนใน
กิจการทัวไป สินเชือเพือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร สินเชือโครงการ และสินเชือเพือการค้าระหว่างประเทศ รวมทังบริการ
ทางการเงินอืน ๆ ทีมีความหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นบริการจัดการด้านการเงิน หรือการปริวรรตเงินตราต่างประเทศแก่กลุม่
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ลูกค้าขนาดใหญ่ครอบคลุมภาคธุรกิจทีหลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และขนส่ง เป็ นต้น ในขณะทีธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ให้บริการทางการเงินครอบคลุมลูกค้าสถาบัน
การเงินทังประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิ จสถาบันการเงินอืน เช่น ธุรกิจลิสซิง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ธุรกิจประกันภัย เป็ นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้าทีมีความผูกพันอันยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็ นเสมือน
พันธมิตรทางธุรกิจผูอ้ ยูเ่ คียงข้างและให้การสนับสนุนลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างมันคงและยังยืน ควบคูไ่ ปกับ
การเป็ นสือกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนโดยผ่านเครือข่ายของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับสํานักวิจยั และร่วมมือกับบริหารความเสียงในการขยายสินเชือไปยังธุรกิจทีอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมทีมีแนวโน้ม
ความเสียงตํา การมุ่งเน้นลูกค้าขนาดใหญ่ทีมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแผนการขยายการลงทุนไปยังอาเซียน รวมทัง
การให้สินเชือทีสามารถสร้างรายได้ต่อเนืองจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอืน (Cross-selling) เช่น สินเชือโครงการขนาดใหญ่
ทีช่วยสร้างรายได้ครบวงจร ทังรายได้ดอกเบีย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ทีปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน เครืองมือป้องกันความเสียง การประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนีและตราสารทุน เพือตอบสนอง
ความต้องการด้านการเงินของลูกค้าในทุกรูปแบบ
สําหรับแผนธุรกิจทีจะก้าวไปข้างหน้านับจากปี 2564 เป็ นต้นไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ
CLMV มุ่งเน้นการสร้างรายได้ทีมันคงและต่อเนือง โดยให้ความสําคัญกับการบริหารและวางแผนการขายให้กบั ลูกค้าหลัก
(Key Account Management and Planning) เพือสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้
ต่อเนืองจากผลิตภัณฑ์และธุรกรรมอืน (Cross-selling) โดยใช้กลยุทธ์การวางแผนมุง่ เน้นหารายได้จากกลุม่ ลูกค้าทีสําคัญที
คัดเลือกขึนมาเป็ นหลัก ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ทีมีศกั ยภาพ โดยยังคงเน้นการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ทีดีขึน
อย่างต่อเนืองมาทุกปี นอกจากนี ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและการให้บริการในระดับอาเซียน ตลอดจนการเพิมธุรกิจจาก
ลูกค้าต่างประเทศทีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ภายใต้การผสานพลังความร่วมมือกับกลุม่ ซีไอเอ็มบีในประเทศต่างๆต่อไป
วาณิชธนกิจ
วาณิ ชธนกิจของธนาคารประกอบด้วยบุคลากรทีมีประสบการณ์ ความสามารถ และความชํานาญในธุรกิจซึงมุ่งเน้นทีจะ
นําเสนอทางเลือกทางการเงินทีดีทีสุดให้แก่ลกู ค้าและเป็ นผูใ้ ห้บริการทีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ จัดหาแหล่งเงินทุนซึง
รวมถึงการระดมทุนทางธุรกิจ
นอกจากนี วาณิ ชธนกิจยังได้ทาํ งานอย่างใกล้ชิดกับบรรษั ทธุรกิจในการจัดการเงินกูส้ าํ หรับสินเชือขนาดใหญ่และสินเชือ
โครงการบางราย เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากทีสุด
ธนาคารยังได้มีการเสริมสร้างจุดแข็งอย่างต่อเนืองร่วมกับกลุม่ ซีไอเอ็มบี ในการจัดให้มีเจ้าหน้าทีทีมีความเชียวชาญในแต่ละ
อุตสาหกรรมเป็ นผูด้ แู ล โดยประสานงานแลกเปลียนความรูแ้ ละข้อมูลอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน เพือให้สามารถนําเสนอ
บริการทางการเงินแก่ลกู ค้าอย่างครบวงจร ซึงรวมถึงการให้คาํ ปรึกษาด้านกลยุทธ์และคําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดํา เนิน ธุ รกิ จ ของลูกค้า ดังนัน จึ งสามารถเสริม สร้างความสัม พัน ธ์แ ละเพิ มมูล ค่าธุรกิ จให้กับ ลูก ค้า รวมทังการพัฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันและการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินต่างๆทีเหมาะสมกับลูกค้าด้วย
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การผนึกกําลังของบรรษั ทธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน
ระดับ อาเซี ย น จะทําให้ธ นาคารมี ศัก ยภาพในการก้า วสู่ก ารเป็ น ธนาคารที สําคัญ และมี ค วามหมายสํา หรับ ลูก ค้า ที มี
ความสําคัญต่อธนาคาร นับเป็ นความก้าวหน้าอีกขันในการร่วมกันก้าวสูธ่ ุรกิจการลงทุนในระดับอาเซียน
ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน ธุรกรรมตราสารทุนของธนาคารได้ลดลง
ตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี ธุรกรรมตราสารหนีของธนาคารยังคงเติบโต และทํารายได้เพิมขึนจนเป็ นสถิติสงู สุดเมือเทียบ
กับช่วงทีผ่านมา
ในปี 2563 ธนาคารมีธุรกรรมสําคัญๆทีประสบความสําเร็จดังนี
มูลค่ารวม
ตราสารหนี
หน้าที
(ล้านบาท)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
32,500.00
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
20,400.00
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
10,163.33
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชัน จํากัด
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
8,455.65
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
6,787.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
4,487.98
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
4,000.00
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
2,913.76
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
2,097.40
บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,916.22
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,916.00
บริษัท ศรีสวัสดิ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,842.71
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
1,600.00
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
1,377.67
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย/
1,100.00
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
บริษัท โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
737.00
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
620.00
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
584.10
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
451.70
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
333.33
บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
318.00
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจําหน่าย
159.60
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ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย

ตราสารทุน

หน้าที

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ผูร้ ว่ มจัดจําหน่ายใน
ต่างประเทศ (CIMB
Investment Bank Berhad)
ตัวแทนจําหน่าย

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ
(เพิมทุนครังที 1)

100.00
มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
78,124.20

2,737.61

พาณิชย์ธนกิจ
พาณิ ชย์ธนกิ จของธนาคารให้บริการลูกค้าวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมุ่งเน้นลูกค้าทีอยู่ในพืนที
กรุงเทพมหานครเป็ นหลัก ด้วยโปรแกรมสินเชือตลอดจนการพิจารณาวงเงินสินเชือให้มคี วามเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ของลูกค้าเพือตอบสนองความต้องการทีหลากหลายของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 พาณิชย์ธนกิจได้มีการปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจโดย
เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าเดิมแทนการขยายสินเชือใหม่ อีกทังยังเร่งดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐและ
มาตรการความช่วยเหลือต่างๆของ ธปท. ในการแบ่งเบาภาระและช่วยให้ลกู ค้าสามารถดําเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจช่วง
นีต่อไปได้ สําหรับปี 2564 ทีมีการแพร่ระบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ตังแต่ตน้ ปี แนวทางการดําเนินธุรกิจของพาณิชย์
ธนกิจยังคงมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าเดิม และพร้อมดําเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือของทางการ
และหน่วยงานกํากับดูแล เพือให้ความช่วยเหลือและประคับประคองธุรกิจของลูกค้าให้ผา่ นพ้นวิกฤตการณ์นไปได้
ี
ธุรกิจรายย่อย
ในปี 2563 ธุรกิจรายย่อยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการขยายการให้บริการลูกค้าผ่าน
ช่องทางดิจิทลั (Digital) โดยธนาคารเป็ น 1 ใน 6 ธนาคารแรกทีผ่านการทดสอบการให้บริการทางการเงินทีนํากระบวนการ
ทําความรูจ้ กั ลูกค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมการให้บริการทีจํากัด (e-KYC Sandbox) ธนาคารได้
พัฒนาการให้บริการอันเป็ นการเปลียนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของผูบ้ ริโภคไทยอย่างต่อเนือง โดยออกโครงการต่างๆ
เช่น บริการเปิ ดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทลั เต็มรู ปแบบ ซึงรวมถึงการปรับเปลียนประสบการณ์ของลูกค้าให้หนั มา
เลือกใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือแทนการใช้บริการทีสาขา ทําให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการทางการเงิน
ของลูกค้าได้ทกุ ทีทุกเวลา
นับ จากการเปิ ด ตัว CIMB Thai Digital Banking ซึ งเป็ น แอปพลิ เคชันบนโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เมื อปลายปี 2561 ธนาคาร
สามารถขยายฐานผูใ้ ช้และธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันอย่างมีนยั สําคัญ โดยมียอดดาวน์โหลดใช้บริการอยูท่ ี 185,000 ราย
ในปี 2563 เพิมขึน 2.5 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมา และสัดส่วนการทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเพิมขึนจาก
ไม่เกิ นร้อยละ 20 เมือต้นปี 2562 มาเป็ นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ณ ปลายปี 2563 ในขณะเดียวกัน การเปิ ดบัญ ชี ผ่าน
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ช่องทางดิจิทลั ซึงเริมให้บริการร่วมกับ Counter Service ได้รบั กระแสตอบรับเป็ นอย่างดี โดยภายใน 6 เดือนนับจากเริม
เปิ ดให้บริการ ยอดเปิ ดบัญชีผา่ นแอปพลิเคชันคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 ของยอดเปิ ดบัญชีทงหมดของธนาคารในปี
ั
2563
อีกทังธนาคารได้เพิมบริการในแอปพลิเคชัน CIMB Thai Mobile Lending ตลอดจนเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน CIMB Thai Auto
Cash เพือให้บริการสินเชือรถยนต์ผา่ นช่องทางดิจิทลั เต็มรูปแบบ
นอกจากนี ธนาคารได้นาํ เสนอผลิตภัณฑ์ทีสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ Wealth มากขึน จากการทีเป็ นธนาคารแรก
ในกลุม่ ซีไอเอ็มบีทีเปิ ดตัวแอปพลิเคชัน myWealth ซึงเป็ นแพลตฟอร์มเพือการวางแผนการลงทุนทางการเงิน โดยธนาคาร
ยัง คงสามารถรัก ษาพลวัต ของการเป็ นหนึ งในธนาคารแห่ ง แรกๆในประเทศที มี ก ารเชื อมต่ อ ระบบกั บ ระบบงาน
FundConnext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือนําเสนอกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ
(Open Architecture) ทําให้ลกู ค้าทัวประเทศสามารถซือและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ในด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารยังคงสามารถรักษาความเป็ นผูน้ าํ ในตลาดซือขายตราสารหนีสําหรับนักลงทุนทัวไป
โดยมีสว่ นแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 ตลอดจนประสบความสําเร็จอย่างสูงในการจัดจําหน่ายตราสารหนีในตลาดแรกมูลค่า
1 พันล้านบาทผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือภายในเวลาเพียง 6 เดือนหลังจากเปิ ดให้บริการ นับเป็ นรายแรกๆใน
ประเทศ อีกทังได้คดั สรรผลิตภัณฑ์การลงทุนทีหลากหลายทังตลาดแรกและตลาดรอง โดยนําเสนอเฉพาะตราสารหนีทีมี
อันดับความน่าเชื อถือสูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทังนี ธนาคารจะพัฒ นาและ
นําเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนผ่านช่องทางดิจิทลั มากขึน ทังตราสารหนีสําหรับนักลงทุนทัวไปและตราสารหนีทีเป็ นหุน้ กู้
อนุพนั ธ์แฝง
ความร่วมมือกับพันธมิตรเป็ นหนึงในปั จจัยสําคัญในการขยายธุรกิจในปี 2563 ธนาคารได้เข้าร่วมเป็ นพันธมิตรกับองค์กร
ต่างๆเช่น การเริมเป็ นพันธมิตรกับ Sompo Insurance Thailand การร่วมกับ Counter Service ในการให้บริการเปิ ดบัญชี
ดิจิทลั อีกทังยังคงให้บริการสินเชือบนโทรศัพท์มือถือร่วมกับกลุม่ ฟิ นเทค (Fintech) 9F และ NEO Money ความร่วมมือกับ
พันธมิตรในการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทลั ช่วยเสริมการพัฒนาและสร้างความพร้อมของธนาคารสูก่ ารเป็ น Digital API
Gateway ซึงจะทําให้ธนาคารสามารถบูรณาการระบบบริการหลักของธนาคารกับระบบของพันธมิตรในอนาคต โดย
อ้างอิงกับตลาดได้รวดเร็วขึน ซึงจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทีดีสาํ หรับลูกค้าโดยรวม
ในปี 2563 ธนาคารได้ร ับ รางวัล ต่ า งๆ ได้แ ก่ รางวัล จาก ABF Retail Banking Awards 2020 ประกอบด้ว ยรางวัล
Consumer Finance Product of the Year สําหรับผลิตภัณฑ์ Debt Consolidation ทีนําเสนอร่วมกับ NEO Money และ
รางวัล Wealth Management Platform of the Year สําหรับบริการ Wealth ทีประสบความสําเร็จเป็ นอย่างยิง อีกทังธุรกิจ
Wealth ของธนาคารยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น Best Wealth Manager จาก The Asset Asian Awards 2020 ส่งท้ายปี
ไปกั บ รางวัล Best Digital Marketing Initiative and Best Product Launch จาก Global Retail Banking Innovation
Awards 2020 จากการให้บริการบัญชี Chill D Savings Account ทีเป็ นระบบดิจิทลั เต็มรูปแบบทีมุ่งตอบโจทย์ลกู ค้ากลุม่
Gen-Y
ธนาคารได้มีการพัฒนารุ ดหน้าอย่างมากในด้านของข้อมูลในปี 2563 โดยอาศัยความเชียวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ทีม
พัฒนาข้อมูลของธนาคารสามารถสร้างโมเดลต่างๆโดยใช้ การเรียนรูข้ องเครือง (Machine-Learning) เพือพัฒนาแคมเปญ
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับลูกค้า Wealth โดยเฉพาะ ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนเติบโตร้อยละ 40 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา สําหรับปี
2564 ธนาคารจะยังคงพัฒนาด้านข้อมูลอย่างต่อเนืองต่อไป โดยสร้างโมเดลใหม่ๆทีมุง่ เน้นการให้บริการและคําแนะนําการ
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ลงทุนทีเจาะจงตัวลูกค้าอย่างครบวงจร (fully-personalised) นอกจากนี จะมีการสร้างโมเดลทีเป็ นเทคนิคการจําแนก
ประเภทข้อมูล (Prediction Model) ด้วยการใช้เครืองมือช่วยวิเคราะห์การนําเสนอแคมเปญต่างๆตามลักษณะของลูกค้า
ได้แก่ Intelligent Campaign Management System (ICAMS) ซึงจะทําให้ธนาคารสามารถดําเนินการและให้คาํ แนะนํา
เกียวกับผลิตภัณฑ์อย่างทันทีทนั ใด (real-time) และสนองตอบความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างดี
นอกจากนี ตามประกาศของ ธปท.ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลกู หนีทีได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ธนาคารได้ออกมาตรการผ่อนผัน การชําระหนีเพื อช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้าที ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว ได้แก่ การพักการชําระหนี/ชะลอการชําระหนีและการปรับโครงสร้างหนี การดําเนินการตามมาตรการต่างๆ
ดังกล่าวเป็ นไปด้วยดีและเทียบเคียงได้กบั มาตรการของธนาคารอืนๆ
ปี 2563 เป็ นปี ทีธุรกิจธนาคารประสบกับปั ญหาในการดําเนินธุรกิจต่างๆมากมาย อันเป็ นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ยอดอนุมตั ิสินเชือธุรกิจรายย่อยของธนาคารหดตัวร้อยละ 3 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา เนืองจากตลาดขาดความ
เชื อมันในสถานการณ์ที ยังไม่ค ลีคลาย ประกอบกับการใช้หลักเกณฑ์การให้สินเชื อทีเข้มงวดมากขึน สําหรับ ปี 2564
ธนาคารมุ่งทีจะพลิกฟื นผลประกอบการธุรกิจสินเชือรายย่อย โดยตังเป้าสร้างรายได้ทีไม่ใช่ดอกเบียเพิมเกือบร้อยละ 20
จากปี ทีผ่านมา และคาดว่าจะสามารถรักษาอัตราส่วนรายได้ดอกเบียสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย (Net Interest Margin - NIM)
ทีร้อยละ 5.3 ในขณะทีมุง่ เน้นการบริการทางการเงินเพือความยังยืน (Sustainable Financing) โดยการอาศัยจุดแข็งของ
ธนาคารและการหาจังหวะโอกาสทางธุรกิจ
ในปี 2564 ธุรกิจรายย่อยจะยังคงให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านด้านดิจิทลั เพือสร้างการเติบโตของ
ธุรกิจ ซึงสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของธนาคารในการมุง่ สูก่ ารเป็ นธนาคารดิจิทลั ทีลูกค้าเลือกใช้ โดยจะขับเคลือนการเติบโต
ผ่านผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่มด้วยช่องทางดิจิทลั ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สาํ หรับลูกค้า Wealth สินเชือดิจิทลั และ เงินฝากดิจิทลั
ธนาคารจะรุ กนําเสนอผลิตภัณ ฑ์และบริการทางการเงิ นใหม่ๆทีมุ่งตอบสนองลูกค้ากลุ่ม Wealth ซึงรวมถึงการจัดหา
ผลิตภัณฑ์การลงทุนตลาดต่างประเทศด้วย นอกจากนี ธนาคารอยู่ระหว่างยืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือดิจิทลั
ตามประกาศของธปท. ซึงจะทําให้ธนาคารมีประสิทธิ ภาพในการขยายสินเชือมากขึน โดยลูกค้าสามารถขอสินเชือผ่าน
ช่องทางดิจิทลั เต็มรูปแบบโดยใช้เอกสารน้อยลง
ธุรกรรมการเงิน
ธุรกรรมการเงินของธนาคาร รับผิดชอบการบริการและผลิตภัณฑ์ธุรกรรรมการเงินแก่กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ บัญชีเงินฝากสําหรับ
ธุรกิจ ธุรกรรมการรับจ่ายเงินทังในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าและช่วยให้การทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุด รวมถึงการนําเสนอการใช้งานผ่าน
ช่องทางทีลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกมากขึนด้วย
ในปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัลจากงาน Digital CX Awards 2020 จัดโดย The Digital
Banker ได้แ ก่ Winner - Best Bank Account User Experience จากประสบการณ์ ที ผู้ใช้ได้รบั จากบัญ ชี CIMB Biz
Account ทีได้รบั การยอมรับว่าเป็ นบัญชีธนาคารทีดีทีสุดสําหรับธุรกิจ โดยเป็ นบัญชีกระแสรายวันทีให้ดอกเบียทีน่าพอใจ
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ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการโอนจ่ายทังในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีเงือนไขแอบแฝง และให้สิทธิ พิเศษทีเหนือกว่า
บัญ ชี ธุรกิ จโดยทัวไป บนแพลตฟอร์มดิจิทัลทังบนคอมพิ วเตอร์และโทรศัพ ท์มือถื อ นอกจากนี ยังได้รบั รางวัล Highly
Acclaimed - Best Product or Service Innovation จากการนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์หรือบริการทีดีทีสุด นับเป็ น
ความภาคภูมิใจที ได้รบั จากความมุ่งมันในการส่งมอบประสบการณ์ท างการเงิน ทีดีที สุดให้ลูกค้า เพื อให้ลูกค้าได้รบั
ประสบการณ์ทีเหนือความคาดหวัง
สําหรับปี 2564 ธุรกรรมการเงินยังคงมุ่งพัฒนาบริการให้ดียิงขึน พร้อมปรับตามสถานการณ์ รูปแบบการดําเนินธุรกิจของ
ลูกค้าและเทคโนโลยี ภายใต้บริบททีเปลียนแปลงไป โดยจะเป็ นธนาคารทีเป็ น Partner พร้อมเคียงข้างเพือช่วยให้การทํา
ธุรกรรมการเงิน ของลูก ค้าธุรกิ จมี ความคล่องตัวขึน ง่ายขึน และคุม้ ค่าทีสุดด้วยบริการ Cash Payment & Collection
Platform ทีผสานเทคโนโลยีการรับจ่ายเงินผ่าน QR Code และใช้โครงสร้างพืนฐานของระบบพร้อมเพย์เข้ากับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์มของธุรกิจเอง
ในส่วนของธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารยังพร้อมช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ ด้วยบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
CIMB Biz Export ทีไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ การโอนและรับเงินต่างประเทศ อีกทัง
หากต้องการฝากเป็ นสกุลเงินสหรัฐฯ เพือลดความเสียงจากความผันผวนของค่าเงิน บัญชี CIMB Biz US Dollar ก็ยงั คง
เป็ นบัญชีทีตอบโจทย์อย่างดี และให้สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆอันเป็ นการส่งมอบสิงทีดีทีสุดให้กบั ลูกค้าธุรกิจของธนาคาร
นอกจากนี อีกกลยุทธ์หลักทีธุรกรรมการเงินจะใช้ขบั เคลือนในปี 2564 คือการใช้เครือข่ายในอาเซียนของกลุม่ ซีไอเอ็มบี มา
พัฒนาการทําธุรกรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพือตอกยําความเป็ น ASEAN Bank ของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ได้แก่
การทีธนาคารได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นธนาคารหลักในการพัฒนาการใช้ QR Code ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย และ
ร่วมเป็ นธนาคารหลักในการพัฒนาการใช้ QR Code ระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย ในส่วนของธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ได้มีการปรับกระบวนการการทํางานระหว่างกันของธนาคารในกลุ่ม เพือช่วยให้
ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมได้อย่างมันใจ ง่ายและรวดเร็วยิงขึน
ธุรกิจบริหารเงิน
ธุรกิจบริหารเงินของธนาคารจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทีครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท เพือช่วยลูกค้า
บริหารความเสียง การลงทุน และหนีสิน ตลอดจนระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี นอกจากนียังทําหน้าทีบริหารจัดการการ
ระดมเงินและบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ให้สอดคล้องตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องและใช้ประโยชน์สงู สุด
จากสินทรัพย์ตามกรอบการดําเนินธุรกิจทีกําหนด
ปี 2563 เป็ นอีกปี หนึงทีธุรกิจบริหารเงินประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยมีรายได้เพิมขึนอย่างต่อเนืองในอัตราที
สูงกว่าเป้าหมาย แม้ว่าจะเกิดวิกฤตด้านสุขภาพทัวโลกโรคโควิด-19 ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ และการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
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ความสําเร็จในปี ทีผ่านมาเป็ นผลสืบเนืองจากปั จจัยต่อไปนี
- ความร่วมมือเป็ นอย่างดีระหว่าง ธุรกิจบริหารเงิน และหน่วยงานธุรกิจอืน ๆ ในธนาคาร
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทีเหนือกว่า และการบริหารจัดการในตลาดตราสารอนุพนั ธ์ ตราสารหนี ตราสารทุน และอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ผลงานเหล่านีทําให้ธนาคารได้รบั รางวัลทังสิน 9 รางวัล ดังนี
The Asset Triple A Award
1) Best Bank for Investment Solutions
1.1. Rates
1.2. Equity
1.3. Credit
2) Best Structured Investment and Financing Solutions
2.1 Rates (Step up Range Callable Range Accrual Debenture)
2.2 Credit (USD Credit Linked Structured Debenture with Cross Currency Hedging)
2.3 Fund (Multi Fixed Income Platform for Fund Linked Note)
The Asset Benchmark Research
3) The Region’s Best Local Currency Bond Individual in Sales (Ranked No. 3 and No. 5)
ASIAMONEY FX Survey
4) Best Counterparty in Thailand (Asian Banks)
Asia Risk Award
5) Thailand House of The Year
นอกจากนี ธนาคารยังเป็ นหนึงในผูม้ ีบทบาทสําคัญในตลาดทุนของประเทศไทยในปี 2563 ดังต่อไปนี
 อันดับที 1 ด้านมูลค่าการซือขายตราสารหนี (ทีมีอายุคงเหลือ > 1 ปี ) โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ 11.5
 อันดับที 1 ด้านมูลค่าการซือขายตราสารหนีในตลาดรอง (สําหรับลูกค้ารายย่อย) โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ
43.7
 อันดับที 1 ด้านมูลค่าการออกหุน
้ กูอ้ นุพนั ธ์ โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ 36.3
ั ประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนีในตลาดแรก โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ 12.3
 อันดับที 3 ด้านการเป็ นผูร้ บ
และเป็ นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยทีเปิ ดให้ลกู ค้าจองซือตราสารหนีในตลาดแรกผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
โดยมียอดจองซือผ่านแอปพลิเคชันจากนักลงทุนรายย่อย รวมทังสิน 1,147 ล้านบาท
สําหรับเส้นทางสูเ่ ป้าหมายปี 2567 ธุรกิจบริหารเงินมุ่งหวังการเป็ น ‘Thailand Top Treasury House’ สําหรับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ และ ‘Best Investment House’ สําหรับกลุม่ ลูกค้ารายย่อย โดยได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ
บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี
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1) เสริมสร้างการทํางานร่วมกันกับพันธมิตรหน่วยธุรกิจ เพิมการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้ลึกซึงยิงขึน โดยการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือระบุความต้องการของลูกค้าและจัดหาโซลูชนที
ั ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ก. ธุรกิจรายใหญ่ การป้องกันความเสียง (อัตราแลกเปลียน อัตราดอกเบีย ราคาสินค้าโภคภัณฑ์) โซลูชนการลงทุ
ั
น
(ตราสารหนี หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์) และการระดมทุน (ผ่านตลาดทุน) สําหรับลูกค้าองค์กรและสถาบัน
ข. ธุรกิจรายย่อย โซลูชนการบริ
ั
หารความมังคัง สําหรับกลุม่ ลูกค้าผูม้ ีความมังคัง และผูม้ ีความมังคังพิเศษ เช่น ตรา
สารหนี (ในประเทศ/ต่างประเทศ) หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ บริการรับฝากทรัพย์สิน บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และ
การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
2) ขยายแพลตฟอร์มดิจิทลั พัฒนาช่องทางการทําธุรกรรมผ่านระบบดิจิทลั ได้แก่ (ก) Web Application สําหรับลูกค้า
ภายใน ได้แก่ พนักงานธนาคาร และ (ข) Mobile Application หรือ แอปพลิเคชันมือถือ สําหรับลูกค้าภายนอก เพือ
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการขายข้ามผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริหารเงิน อันจะเป็ นการเพิมประสิทธิ ภาพการ
บริการ และยกระดับประสบการณ์ลกู ค้า
2.3

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน

ภาวะการแข่งข ัน - ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคาร

ธนาคารกรุ งเทพ

หน่วย (ล ้านบาท)

สินทร ัพย์

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เงินร ับฝาก

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

ิ เช อแก่
ื
เงินให้สน
ลูกหนีและ
ดอกเบยค้
ี างร ับ
สุทธิ

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

3,384,961

16.9%

2,485,597

17.0%

1,896,205

14.8%

ธนาคารไทยพาณิชย์

3,280,442

16.4%

2,429,780

16.6%

2,125,942

16.6%

ธนาคารกรุ งไทย

3,226,987

16.1%

2,466,780

16.9%

2,124,250

16.6%

3,061,407

15.3%

2,340,470

16.0%

2,066,638

16.2%

2,460,731

12.3%

1,819,223

12.4%

1,609,830

12.6%

1,205,404

6.0%

815,678

5.6%

693,775

5.4%

811,183

4.1%

557,957

3.8%

649,686

5.1%

632,342

3.2%

491,560

3.4%

421,662

3.3%

404,421

2.0%

194,150

1.3%

217,576

1.7%

354,468

1.8%

252,067

1.7%

262,643

2.1%

264,921

1.3%

204,859

1.4%

213,802

1.7%

240,085

1.2%

182,735

1.2%

155,838

1.2%

ธนาคารไอซีบซ
ี ี (ไทย)

225,413

1.1%

147,053

1.0%

111,933

0.9%

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

167,167

0.8%

84,329

0.6%

28,800

0.2%

ธนาคารซูมโิ ตโม มิตซุย ทรั สต์ (ไทย)

78,454

0.4%

21,719

0.1%

51,280

0.4%

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)

68,562

0.3%

47,094

0.3%

45,455

0.4%

80,721

0.4%

64,626

0.4%

66,823

0.5%

49,406

0.2%

10,052

0.1%

18,960

0.1%

25,120

0.1%

16,417

0.1%

20,766

0.2%

20,022,198

100.0%

14,632,146

100.0%

12,781,864

100.0%

ิ รไทย
ธนาคารกสก
ธนาคารกรุ งศรีอยุ ธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารยู โอบี (ไทย)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารเกีย รตินาคิน
ธนาคารทิสโก ้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่ อย
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)
ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์
รวม

แหล่งข ้อมูล: ข ้อมูล ณ. ธันวาคม 2563 รายการย่ อแสดงทรั พย์และหนีสิน (ธ.พ. 1.1), ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรับฝากจํานวน 218.6 พันล้านบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน) เงินกูย้ ืม (รวมรายการเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 67.6 พันล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุนประมาณ
ร้อยละ 78.5 จากเงินทุนทังหมดสําหรับเงินให้สินเชือรวมดอกเบียค้างรับ ส่วนทีเหลือใช้ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินและการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม
การใช้ไปของแหล่งเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากการเปรียบเทียบเงินให้สนิ เชือและเงินฝาก เงินให้สนิ เชือทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจาํ นวน 60.9 พันล้านบาท ในขณะทีเงิน
ให้สินเชือทีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจาํ นวน 161.8 พันล้านบาท ในด้านเงินฝาก เงินฝากทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจาํ นวน 216.8
พันล้านบาท และเงินฝากทีมีอายุมากกว่า 1 ปี มีจาํ นวน 1.8 พันล้านบาท
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (Capital Adequacy Ratio)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (CAR) เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้าของต่อ
สินทรัพย์เสียง (CET1) และเงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพย์เสียงอยูท่ ร้ี อยละ 21.4 ร้อยละ15.6 และร้อยละ15.6 ตามลําดับ
ในขณะที การดํารงเงิน กองทุนของธนาคารอยู่ทีร้อยละ 20.7 ร้อยละ 14.9 และร้อยละ 14.9 ตามลําดับ ซึงเห็ นได้ว่า
ธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

หน่วย:พันล้านบาท

เงินกองทุน
กองทุนชันที 1
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของ
เจ้าของ
กองทุนชันที 2

เงินกองทุน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ขันตําและ
ส่วนเพิม 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61
39.6
34.6
34.9

เงินกองทุนรวม

ธนาคาร
31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61
38.0

32.6

32.8

39.6

34.6

34.9

38.0

32.6

32.8

14.7

13.0

13.0

14.8

13.3

13.2

54.3

47.6

47.9

52.8

45.9

46.0

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1

8.500%

15.6%

13.1%

14.1%

14.9%

12.4%

13.3%

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1
ทีเป็ นส่วนของเจ้าของ

7.000%

15.6%

13.1%

14.1%

14.9%

12.4%

13.3%

5.8%

4.9%

5.2%

5.8%

5.0%

5.4%

21.4%

18.0%

19.3%

20.7%

17.4%

18.7%

254

265.4

247.6

254.6

263.6

246.2

อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 2
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสียง
สินทรัพย์เสียงรวม

11.000%
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นโยบายการบริหารความเสียงสภาพคล่อง
ความเสียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสียงทีไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ระยะเวลาทีกําหนดได้ เป็ น
ผลสืบเนืองจากการทีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทนั เวลา ซึงอาจส่งผล
กระทบถึงการดําเนินงานประจําวันและมีคา่ ความสูญเสียทีไม่สามารถยอมรับได้
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือ เพือให้แน่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทังในปั จจุบนั และอนาคต ด้วยเหตุนี การบริหารความเสียงด้านสภาพ
คล่อง คือ การรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องทีมีคณ
ุ ภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทุนทีเหมาะสมรวมถึงแหล่ง
เงินทุนต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนืองจากทิศทางของธนาคารทีต้องการมีเครือข่ายทีกว้างขึนและมุ่งเน้น
ตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่ รักษาฐานเงินฝากทีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแส
รายวัน และเงิน ฝากระยะยาว เพื อให้มีฐานเงิ นทุนขนาดใหญ่ ทีมี เสถี ยรภาพ อี กทังธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่อ ง
บางส่วนตลอดทังปี เพือให้การดําเนินงานของธนาคารมีความมันคง ทังในเชิงโครงสร้าง กลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิ
การควบคุม และบริห ารความเสียงด้านสภาพคล่อ ง ได้มีก ารมอบหมายความรับ ผิดชอบให้แก่ค ณะกรรมการบริห าร
สินทรัพย์และหนีสิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึงจะจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง
เพือหารือเกียวกับความเสียงด้านสภาพคล่องและประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดย ALCO เป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การบริหารจัดการโดยรวมและการกํากับดูแลสภาพคล่อง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความ
เสียงด้านสภาพคล่อง ก่อนทีจะขอความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี ALCO ยังรับผิดชอบใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสียงและระดับความเสียงด้านสภาพคล่องทียอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหาร
ความเสียงด้านสินทรัพย์และหนีสิน (ALM) ซึงรับผิดชอบในการกํากับดูแลตามกรอบความเสียงด้านสภาพคล่อง โดย
ทํางานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงินในการเฝ้าระวังสภาวะตลาด อีกทังมีการจัดตัง Funding Committee ซึงมีตวั แทน
จากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ หน่วยงานการเงิน และหน่วยงานบริหารความเสียงของธนาคาร เพือดูแลกลยุทธ์ดา้ นการจัดหา
เงินของธนาคาร โดยหน่วยงานด้านธุรกิจต่างๆจะทําหน้าทีสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีแข็งแกร่งกับผูฝ้ ากเงิน
และแหล่งเงินทุนอืนๆ ทังนี หน่วยงานบริหารเงินทําหน้าทีเป็ นผูบ้ ริหารเงินทุนโดยรวมตามความจําเป็ นหรือภาวะฉุกเฉิน
ธนาคารมีการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพือตอบสนองความต้องการในการดําเนินงานประจําวัน โดยมีการวัด
และประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมําเสมอจากการครบกําหนดของสินทรัพย์ หนีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตรา
สารอนุพนั ธ์ ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดทังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สําหรับการบริหารความเสียงด้านสภาพ
คล่องสํา หรับ บริษั ทในกลุ่ม ธุรกิ จทางการเงิ นของธนาคาร เป็ นลัก ษณะการบริห ารแบบรวมศูน ย์ (Centralise) ดังนัน
ธนาคารอาจพิ จ ารณาและอนุมัติ ว งเงิ น เพื อสนับ สนุน สภาพคล่อ งของบริษั ท เหล่า นัน ตามวงเงิ น ที ได้รบั อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจะยังคงให้ความสําคัญในการขยายและพัฒนาปรับปรุ งฐานลูกค้ารายย่อย เพือให้สอดคล้องกับการเติบโตของ
สินทรัพย์ของธนาคาร กลยุทธ์หนึงในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ได้แก่ การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวมทังเงินฝากประจํารายย่อย ซึงเป็ นแหล่งเงินทุนทีมีตน้ ทุนการเงินตําและมันคง
ในขณะทีใช้เงินฝาก ตัวแลกเงิน หุน้ กู้ระยะสัน และหุน้ กู้อนุพันธ์จากลูกค้าบรรษั ทธุรกิ จหรือลูกค้ารายใหญ่ ซึงมีความ
อ่อนไหวในด้านราคามากกว่าลูกค้ารายย่อย เป็ นช่องทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคล่องของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานทีรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้แข็งแกร่งยิงขึน อันจะนําไปสูก่ ารรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี ธนาคารมี
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การจัดทําระบบเตือนความเสียงด้านสภาพคล่องล่วงหน้าซึงจะมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ
คล่องในภาวะฉุกเฉิน ซึงจะทําให้ผบู้ ริหารระดับสูงของธนาคารสามารถดําเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ในภาวะทีขาดสภาพคล่องตลอดจนภาวะตลาดทีไม่เอืออํานวยได้อย่างมีประสิทธิผล
การอนุมัติสินเชือ
ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเชื อประเภททีมิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ และ
อํานาจอนุมตั ิเฉพาะในการอนุมตั ิรว่ มกันของบริหารความเสียงและหน่วยงานธุรกิจ (Joint Delegation Authority: JDA)
การอนุมตั ิโดย JDA มีการกําหนดหลักเกณฑ์โดยกําหนดระดับวงเงินกลุม่ ลูกค้า (Group Exposure) ระดับความเสียงของ
กลุม่ ลูกค้า (Global Group Rating) และความคุม้ มูลหนีของหลักประกัน (Loan-to-Collateral Value) เป็ นหลักเกณฑ์ใน
การกําหนดระดับอนุมตั ิ เพือเป็ นการลดจํานวนลูกค้าทีนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ ทําให้สามารถอนุมตั ิ
สิน เชื อได้เร็วขึน ในกรณี ที ลูกค้ารายนันๆไม่อยู่ในเกณฑ์ที สามารถอนุมัติ โดย JDA ได้ ให้น าํ เสนอต่อ คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชือ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชือโดยให้ความสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานตามปกติของลูกค้าและแหล่งอืนๆทีจะนํามาชําระหนีได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความสําคัญต่อหลักประกัน
ทีจะมาคําประกันการกูย้ ืมด้วย เพือใช้เป็ นหลักประกันของการชําระหนีและช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที
ลูกหนีผิดนัดชําระหนี สินทรัพย์ทีธนาคารจะพิจารณารับไว้เป็ นหลักประกันประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสาร
หนี ตราสารทุน ทีดิน สิงปลูกสร้าง เครืองจักร เป็ นต้น โดยพิจารณามูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสียงของการให้สินเชือ อันดับเครดิตของผูก้ แู้ ละสภาพคล่องของหลักประกัน โดย
ธนาคารมี น โยบายการประเมิ น ราคาและตีราคาหลัก ประกัน ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ก ารบริห ารความเสียงอย่างมี
ประสิทธิ ผลและเป็ นไปตามตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลักประกันทีธนาคารรับไว้จะต้องมีการ
ประเมินราคาและความถีในการประเมินทีเป็ นไปตามนโยบายทีธนาคารกําหนด
หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี
ธนาคารได้ก ําหนดหลัก เกณฑ์ก ารปฏิ บัติ งานในการบริห ารและติ ด ตามหนี ที มี ปั ญ หาและที มี แ นวโน้ม ที จะมี ปั ญ หา
(Watch-list) อย่างใกล้ชิด เพือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพือให้การปฏิบตั ิงานในเรืองการ
ติดตามหนีมีปัญหาเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยธนาคารได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิในการติดตามลูกหนีทีมีแนวโน้มทีจะ
มีปัญหา และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอเพือปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ดียิงขึน นอกเหนือไปจากการ
จัดชันลูก หนีตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดแล้ว ธนาคารยังมี การจัดชันหนีตามเกณฑ์คุณ ภาพ (Qualitative
Criteria) ซึงเป็ นการจัดชันล่วงหน้าสําหรับลูกหนีทีมีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนทีจะมีการผิดนัดชําระหนี ทังนี
เพือให้การบริหารจัดการคุณภาพกลุม่ ลูกหนีทีคาดว่าจะมีปัญหาของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ธนาคาร
จึงได้จัด ทําแนวทาง การติ ด ตามและรายงานผลลูก หนี กลุ่ม ดังกล่า วขึนเรีย กว่า Early Warning Process เพื อใช้เป็ น
แนวทางให้กับเจ้าหน้าที สินเชื อในการตรวจสอบสถานะของลูกหนีอย่างสมําเสมอ โดยมีก ารกําหนด Early Warning
Indicators ซึงหากพบว่ามีแนวโน้มทีจะเป็ นปั ญ หาในอนาคต จะได้มีการกําหนดแผนการปฏิบัติต่อลูกหนีดังกล่าวให้

ส่วนที 1 หน้า 24

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เหมาะสมและทันท่วงทีเพือลดความเสียงให้แก่ธนาคาร ทังนี ลูกหนีทีคาดว่าจะมีปัญหาดังกล่าว จะถูกจัดให้เป็ นลูกหนี
กลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับตามความรุ นแรงของปั ญหาและความเสียง คือ Watch List – Low, Watch List –
Medium และ Watch List – High ในส่วนของกลุม่ Watch List – Low และ Watch List – Medium ยังถือว่าเป็ นลูกหนีจัด
ชันปกติ ข องธนาคาร (Performing – Stage 1) ขณะที กลุ่ม Watch List – High ถื อ เป็ น ลูก หนี ที มี ก ารเพิ มขึนอย่ า งมี
นัยสําคัญ ของความเสียงด้านเครดิต (Under-performing – Stage 2) โดยลูกหนีกลุ่ม Watch List ทัง 3 ระดับดังกล่าว
รวมถึงลูกหนีทีเป็ นสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทีมียอดหนีเกินกว่า 10 ล้านบาทขึนไป จะมีการรายงานสถานะและความ
คืบหน้าในการแก้ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็ นประจําทุกเดือน
คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ จัดตังขึนเพือติดตาม ดูแล ให้คาํ แนะนําและพิจารณาอนุมตั ิการจัดการหนีของลูกหนีกลุม่
ดังกล่าว รวมถึงลูกหนีกลุม่ อืนทีธนาคารต้องดูแลใกล้ชิด เพือให้ธนาคารสามารถจัดการหนีทีมีปัญหาและหนีทีมีแนวโน้ม
จะมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ทังในการปรับระดับการจัดชันลูกหนี การตังสํารอง และการดําเนินการเพือเรียก
คืนหนี ซึงจะเป็ นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทําให้ธนาคารมีโอกาสได้รบั เงิ นคืนจากสินเชื อที มีปัญ หา
กลับมาสูงขึน
นอกจากนี ในส่ว นของสิ น เชื อที ไม่ ก่ อ ให้เกิ ด รายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสิน ทรัพ ย์ร อการขาย (NonPerforming Asset: NPA) ธนาคารได้ปรับปรุ งนโยบายการบริหารและหลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าเพือการจําหน่ายจาก
การคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รบั (Discounted Cash Flow) และมูลค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้
ความสําคัญกับความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดความเสียหายต่อธนาคาร
นโยบายการปรับปรุ งโครงสร้างหนี
ธนาคารมีนโยบายทีจะดําเนินการปรับปรุ งโครงสร้างหนีของลูกหนีทีให้ความร่วมมือ มีศกั ยภาพ และมีแนวโน้มสามารถ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันใหม่ได้ ทังนี เพือให้ธนาคารและลูกหนีได้รบั ประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนีร่วมกัน
กล่าวคือ ธนาคารมีโอกาสได้รบั ชําระหนีคืนสูงสุด หรือมีสว่ นสูญเสียตําสุด ในขณะทีลูกหนียังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้
ต่อไป แต่อาจจะต้องรับความสูญเสียบางส่วนของตนด้วย โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนีตามหลักเกณฑ์
ของ ธปท. และระมัดระวังมิให้เป็ นการหลีกเลียงการจัดชันหนี การกันเงินสํารองเพิม และหลักเกณฑ์การระงับรับรู ด้ อกเบีย
ค้างรับเป็ นรายได้
ธนาคารพิจารณาการปรับปรุ งโครงสร้างหนี โดยธนาคารจะถื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขันตอนและวิธีการทีกําหนดไว้
สําหรับกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้างหนีซึงครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี การอนุมัติ การจัดทําเอกสารสัญ ญา การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ งการปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วจะต้อ งสอดคล้อ งกั บ กฎข้อ บั ง คั บ ของทางการและของธนาคาร
นอกเหนือจากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้าง
หนีแล้ว บางกรณี ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลทีสามทีเป็ นผูช้ าํ นาญการเฉพาะซึงได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจที
ปรึกษาทางการเงินให้เป็ นทีปรึกษาทางการเงินหรือทําการปรับปรุ งโครงสร้างหนีแทนธนาคารได้ โดยเงือนไขปรับปรุ ง
โครงสร้างหนีจะต้องนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ หรือคณะกรรมการ
คุณภาพสินทรัพย์ หรือผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิตามคําสังของธนาคาร
นโยบายการจัดชันสินทรัพย์และการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
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ธนาคารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ตามประกาศ ธปท. ที สนส. 23/2561 เรือง หลักเกณฑ์การจัดชันและการกัน
เงินสํารองของสถาบันการเงิน ลงวันที 13 ธันวาตม 2561 ทีกําหนดให้การจัดชันและการกันสํารองสอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ซึงมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป โดย
จัดชันสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ (1) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินทีมีการด้อยค่า
ด้านเครดิต (Non-performing) (2) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินทีมีการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญของความเสียง
ด้านเครดิต (Under-performing) และ (3) สินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี ยงด้า นเครดิ ต (Performing) ตลอดจนให้มี ก ารกั น สํา รองเพื อรองรับ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที คาดว่ า จะ
เกิดขึน (Expected Credit Loss)
นโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เพือให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี ธนาคารได้จดั ทํานโยบายการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน สําหรับใช้
เป็ นแนวทางในการบริหารความเสียงการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ระบุ วัด ติดตามและควบคุมความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทําธุรกรรมต่างๆได้
นโยบายฉบับนีกําหนดให้การทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กล่าวคือ กระบวนการในการทําธุรกรรมภายในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะต้องเป็ นกระบวนการเดียวกับการทําธุรกรรม
กับบุคคลทัวไป การทําเอกสารสัญญาทีมีผลบังคับทางกฎหมายและข้อกําหนด/เงือนไขต่างๆ จะต้องเป็ นไปตามปกติ
เสมือนหนึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทัวไปทีมีความเสียงระดับเดียวกัน เป็ นต้น
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3.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ปั จจัยความเสียง

ภาพรวมการบริหารความเสียง
ธนาคารได้จัดทํากรอบนโยบายบริหารความเสียงขององค์กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) เพือเป็ น
แนวทางในการบริหารความเสียงและโอกาสทางธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงคณะกรรมการธนาคารและผูบ้ ริหาร
สามารถใช้กรอบนโยบายฯ เป็ นเครืองมือในการคาดการณ์และบริหารจัดการความเสียงต่างๆ ทังในปั จจุบนั และทีอาจจะ
เกิดขึนในอนาคตจากการเปลียนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปั จจัยภายนอก และ/หรือระเบียบทางราชการทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคาร
องค์ประกอบหลักของกรอบนโยบายบริหารความเสียงขององค์กรดังกล่าวมีดงั นี

วัฒ นธรรมการบริห ารความเสี ยง ธนาคารถื อ ว่าการบริหารความเสียงเป็ น ส่วนหนึงของกระบวนการตัด สิน ใจและ
วัฒนธรรมองค์กร โดยนํา Three Lines of Defense มาใช้เป็ นหลักในการบริหารความเสียงของธนาคาร กล่าวคือ จะบริหาร
จัดการความเสียง ณ จุดทีทําธุรกรรมทีก่อให้เกิดความเสียง ตลอดจนมีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบความเสียงด้านต่างๆ ภายใน
ธนาคารไว้อย่างชัดเจน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ธรรมาภิบาลและองค์กร การมีธรรมาภิบาลทีดีเป็ นส่วนสําคัญทีจะทําให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็ นไปอย่างต่อเนืองและ
มีประสิทธิ ภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจของธนาคารให้
เป็ น ไปตามระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/นโยบายและขันตอนการบริหารความเสียง และ
คณะกรรมการความเสียงด้านต่างๆ รวมทังหน่วยงานกํากับดูแลทีเกี ยวข้อง เป็ นผูร้ บั ผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายฯนี
ระดับความเสียงทียอมรับได้ หมายถึงระดับและประเภทของความเสียงด้านต่างๆ ทีธนาคารสามารถยอมรับได้ เพือให้
บรรลุตามเป้าหมายทางกลยุทธ์และธุรกิจ การกําหนดระดับความเสียงทียอมรับได้นเป็
ี นส่วนหนึงของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์และธุรกิจประจําปี เพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตั ิงาน เงินกองทุน
และความเสียงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร
กระบวนการบริหารความเสียง
 การวางแผนธุ รกิ จ การบริหารความเสียงถือเป็ นส่วนสํา คัญในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิต ภัณ ฑ์หรือทําธุรกรรม
ใหม่ รวมถึงการกําหนดทิศทางและระดับความเสียงทียอมรับได้
 การระบุ และประเมิ น ความเสี ยง ธนาคารจะใช้น โยบาย ระเบี ย บ/มาตรฐานการปฏิ บต
ั ิงาน แนวทาง/ขันตอนการ
ปฏิบตั ิงาน เพือให้การระบุและประเมินความเสียงเป็ นไปอย่างมีระบบ
 การวั ด ความเสี ยง ธนาคารจะใช้ระเบียบและวิ ธีก ารวัด ความเสียงด้า นต่างๆ รวมทังการทดสอบภาวะวิก ฤต เพือวัด
ความเสียงโดยรวม
 การบริหารความเสียงและการควบคุ ม ธนาคารจะใช้เพดานและการควบคุม ความเสียงในการจัดการความเสียงที
เกิดขึนให้อยูภ่ ายใต้ระดับความเสียงทียอมรับได้ตามทีคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ ซึงจะต้องมีการติดตามและทบทวน
เพดาน/การควบคุม ความเสี ยงดังกล่า วอย่า งสมําเสมอ เพื อให้ส อดคล้อ งกับ การทําธุ รกิ จ ภาวะตลาด และการ
เปลียนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทังแผนการเพือลดความเสียงทีเกิดขึน
 การติด ตามและการรายงานความเสียง ธนาคารจะมี การติ ดตามและรายงานความเสียงอย่างต่อเนืองทังแบบราย
ลูกค้าและแบบพอร์ตโฟลิโอ เพือควบคุมให้ความเสียงต่างๆ นันอยู่ภายใต้ระดับความเสียงทียอมรับได้ตามทีธนาคาร
กําหนด
โครงสร้างการบริหารความเสียง
 นโยบาย มาตรฐาน/วิธี ก าร และกระบวนการ/ขั นตอนด้ านความเสียง ธนาคารจะบริหารจัด การความเสียงด้า น
ต่างๆ ตามหลักการทีกําหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสียงแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วย
กําหนดการบังคับใช้นโยบาย และขันตอนการปฏิ บัติ งานเพือช่วยในการนํานโยบายความเสียงต่างๆ มาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
 บุคลากร เนืองจากธนาคารเป็ นองค์กร ต้องปรับเปลียนอยูเ่ สมอเพือตอบสนองต่อความซับซ้อนทีเพิมขึนในการดําเนิน
ธุรกิจธนาคาร รวมทังสภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดังนันบุคลากรทีมีความสามารถและเชียวชาญ
จึงเป็ นปั จจัยสําคัญเพือให้การใช้กรอบนโยบายฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
 เทคโนโลยีและข้อมูล ธนาคารจะใช้การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีทีเหมาะสมในการบริหารความเสียง
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ธนาคารมุ่งทีจะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล เพือให้ธนาคารมีผลประกอบการทาง
การเงินทีมันคง น่าเชือถือและยังยืน โดยมีหลักการว่าผลตอบแทนต้องสอดคล้องกับระดับความเสียงทีธนาคารยอมรับได้
ทังนี การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสียงหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ความเสียงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสียง
ด้านตลาด (Market Risk) ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสียงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk) และ
ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ในการควบคุ ม ดูแ ลการบริห ารความเสี ยงและการมี ธ รรมาภิ บ าลที ดี ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้แ ต่ ง ตัง
คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) ทีมีความเป็ นอิสระเพือกํากับดูแลด้านความเสียง ดูแลรับผิดชอบครอบคลุม
ความเสียงทุกประเภท เนืองจากการกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) และการบริหารความเสียง (Risk Management)
มีความเกียวเนืองกันเป็ นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึงได้ปรับเปลียนให้การกํากับการปฏิบตั ิงานอยู่ภายใต้อาํ นาจ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) และเปลียนชือเป็ น
คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตังแต่
เดือนกันยายน 2562 เป็ นต้นไป คณะกรรมการ BRCC ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึงมาจากคณะกรรมการธนาคาร
ทังหมด
นอกจากนี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee: RMC) โดย
ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRCC เพื อดูแลความเสียงด้า นต่างๆ ได้แก่ ความเสียงด้านเครดิ ต ความเสียงด้า น
ปฏิบตั ิการ ความเสียงด้านชือเสียง ความเสียงด้านเงินกองทุน (การกํากับดูแลเรืองการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ Basel) เป็ นต้น
ทังนี RMC ประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ ความเชียวชาญและประสบการณ์ ทําหน้าทีทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสียง เพือให้ BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทังกําหนดโครงสร้างการกํากับดูแลในด้านนี
เพือให้ความเสียงด้านต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที
โปร่งใส BRCC ยังได้แ ต่ง ตังคณะกรรมการคุณ ภาพสิน ทรัพ ย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมี ห น้าที ในการ
พิ จ ารณาและ/หรือ ให้ค วามเห็ น เกี ยวกับ การบริห ารจัด การลูก หนี ที มี ปั ญ หาหรือ คาดว่าจะมี ปั ญ หาเพื อขออนุมัติ ต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอืนทีเกียวข้อง(แล้วแต่กรณี ) ตลอดจนอนุมัติและให้ความเห็นชอบข้อเสนอและ
แผนงานการตังและทบทวนการตังสํารองลูกหนีทีไม่ใช่สนิ เชือรายย่อยทีมีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา
ทังนี ธนาคารมีหน่วยงานบริหารความเสียงทําหน้าทีพัฒนาและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิในการบริหาร
ความเสียงภายในธนาคารที เหมาะสม รวมทังทํา หน้าที สนับ สนุน การปฏิ บัติ ห น้าที ของคณะกรรมการ BRCC, RMC
คณะกรรมการย่อยภายใต้ RMC และคณะกรรมการพิจารณาสินเชือ (Credit Committee: CC) ตลอดจนช่วยฝ่ ายจัดการใน
การบริหารความเสียงทีเกิดขึนในการดําเนินธุรกิจ โดยเป็ นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอืนๆทีมีธุรกรรมหรือกิจกรรมที
เกียวข้องกับความเสียง นอกจากนี ยังได้จดั ตังหน่วยงานบริหารสินทรัพย์กลุม่ พิเศษ (Special Assets Management) เพือ
ดูแลจัดการสินเชือด้อยคุณภาพ รวมทังให้คาํ ปรึกษาสําหรับลูกหนีทีหากไม่ได้รบั การบริหารจัดการจะกลายเป็ นสินเชือด้อย
คุณภาพ
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ความเสียงด้านกลยุทธ์
ความเสียงด้านกลยุทธ์เป็ นความเสียงทีอาจเกิดจากการสูญเสีย อันเป็ นผลมาจากการพิจารณาทีไม่เพียงพอหรือครอบคลุม
ซึงอาจคุกคามการดําเนินงานของธนาคารหรือเป็ นผลทําให้ขาดความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือการขาดทรัพยากรและ
มาตรการทีจําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมายทีสําคัญของการบริหารความเสียงด้านกลยุทธ์ คือ การรักษาระดับความเสียงทีดําเนินการโดยธนาคารให้อยู่ใน
ระดับทีกําหนด เพือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรัพย์และเงินทุน โดยลดการเกิดความสูญเสียทีอาจ
เกิ ดขึน ดังนันธนาคารมีการกําหนดระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึงอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสียงด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การ
ติดตามผลลัพธ์ทีเกิดขึนจริงของแผนธุรกิจทีได้รบั การอนุมตั ิ การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุป สรรค และการปรับ แผนธุรกิ จ ให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์ต ามความจําเป็ น และเหมาะสม ผู้บ ริหารระดับ สูงและ
คณะกรรมการธนาคารมี ส่ ว นร่ว มอย่ า งใกล้ชิ ด ตลอดกระบวนการกํา หนดแผนธุ ร กิ จ หลัง จากการดํา เนิ น การแล้ว
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายบริหารทีได้รบั มอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลัพธ์ทีเกิดขึนจริงเทียบกับเป้าหมาย
และแผนงาน
ความเสียงด้านเครดิต
ความเสียงด้านเครดิตเป็ นความเสียงทีเกิดจากการทีลูกค้าหรือคู่สญ
ั ญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระหรือ
พันธะทีมีต่อธนาคารตามทีระบุไว้ในสัญญาเงินกูห้ รือสัญญาผูกพันอืนๆ ความเสียงด้านเครดิตอาจส่งผลให้คณ
ุ ภาพของ
สินเชือธนาคารด้อยลง ซึงจะส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและระดับเงินกองทุน การบริหารความเสียงด้านเครดิตมี
วัตถุประสงค์หลักเพือเสริมสร้างมูลค่าแก่ผถู้ ือหุน้ โดยรายได้ทีได้รบั จะต้องสอดคล้องและคุม้ ค่ากับระดับความเสียงทียอมรับ
ได้ ทังนี ภายใต้นโยบายบริหารความเสียงด้านเครดิต ธนาคารได้จดั ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสียง เทคนิคการ
วัดความเสียงและการควบคุมความเสียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกําหนดหน้าทีอย่าง
ชัดเจน ระหว่างผูท้ าํ หน้าทีด้านการตลาด ผูว้ ิเคราะห์สนิ เชือ ผูป้ ระเมินสินเชือ ผูอ้ นุมตั ิสนิ เชือ และผูบ้ ริหารจัดการความเสียง
ขณะเดียวกัน ได้มีการปรับปรุงกรอบและวิธีปฏิบตั ิการเกียวกับการบริหารความเสียงสําหรับธนาคารและบริษัทในเครือ เพือ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืองและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียงของธนาคารและกลุม่ ซีไอเอ็มบีดว้ ย
ธนาคารได้ปรับปรุ งและทบทวนเครืองมือในการประเมินความเสียงด้านเครดิตอย่างต่อเนือง เพือให้เหมาะสมกับประเภท
ลูกค้า และพอร์ตสินเชือของธนาคารทีเติบโตขึน ประกอบด้วย Corporate Rating Model ซึงพัฒนาและใช้สาํ หรับลูกค้า
บรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่ เครืองมือจัดระดับความเสียง SMEs Rating Model สําหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาด
ย่อ ม เครืองมื อ จัด ระดับ ความเสียง Life Insurance Model และ General Insurance Model สําหรับ ลูก ค้า กลุ่ม Life &
Non-Life เครืองมือจัดระดับความเสียงสินเชือกลุม่ พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้แก่ Project Finance
(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สําหรับลูกค้าขนาดเล็ก ธนาคารได้พฒ
ั นาเครืองมือใหม่ทีช่วยใน
การอนุมตั ิสินเชือ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) สําหรับลูกค้าราย
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ย่อยทังสินเชือไม่มีหลักประกันและสินเชือมีหลักประกันตลอดจนสินเชือเช่าซือ ซึงในปั จจุบนั ธนาคารมีระบบงาน (system)
เพื อใช้ใ นการจั ด ระดับ ความเสี ยง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบจํา ลอง (model monitoring) ให้เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ ทังนี ธนาคารยังได้ทาํ การกําหนดระดับคุณ ภาพของสินเชือใหม่ของลูกค้ารายย่อย (Acquisition Quality
Trigger: AQT) เพือทําการเฝ้าติดตามคุณภาพของสินเชือรายย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึน
ความเสียงจากสินเชือด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็ นความเสียงทีสําคัญทีกระทบต่อความสามารถใน
การทํากําไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ดังนัน ธนาคารจึงให้ความสําคัญกับการติดตามและจัดการ
NPL อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และมีการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี ธนาคารมีการติดตาม
ดูแลและบริหารจัดการลูกค้าทีมีปัญหาในเชิงรุ กเพือเป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้สินเชือด้อยคุณภาพลง สําหรับการบริหาร
ความเสียงด้านเครดิตระดับพอร์ตโฟลิโอนัน ธนาคารตระหนักถึงความเสียงจากการกระจุกตัวของสินเชือ โดยมีการกําหนด
เพดานความเสียง (Risk Limits) ในระดับทีเหมาะสม เช่น เพดานความเสียงของแต่ละประเทศ เพดานความเสียงในการให้
เงินกูย้ ืมต่อกลุม่ ลูกค้า เพดานความเสียงตามประเภทธุรกิจทีมี Black และ RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพือ
ช่วยในการกําหนดเพดานความเสียงและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชือ ตลอดจนเพือช่วยให้มีแนวทางทีชัดเจนในการ
ปล่อยสินเชือ กล่าวคือ “Black – สินเชือทีควรหลีกเลียง” “Red – ไม่ควรขยายสินเชือ” “Amber – ระมัดระวังในการปล่อย
สินเชือ” และ “Green – ขยายสินเชือ” นอกจากนี ธนาคารได้มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤตเพือประเมินผลกระทบที
ธนาคารจะได้รบั หากเกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการเงินตกตํา ในกรณีทีเป็ นไปได้และกรณีรุนแรง
ทุกๆ ปี ธนาคารจะกําหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดับความเสียงของพอร์ตโฟลิโอทียอมรับได้ภายใต้สภาพ
เศรษฐกิ จทีมีการคาดการณ์ว่าจะเป็ นในปี นันๆ เพือเป็ นแนวทางให้การขยายธุรกิ จดําเนินไปภายใต้ระดับความเสียงที
ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้ โดยได้มี การติ ดตามควบคุม เป็ น ประจําทุกเดื อนและรายงานต่อ RMC, BRCC และ
คณะกรรมการธนาคาร
ความเสียงด้านตลาด
ความเสียงด้านตลาดหมายถึงความเปลียนแปลงหรือความผันผวนในมูลค่าของธุรกรรมหรือเงินลงทุนเพือค้า ดังนัน ความ
เสียงด้านตลาดเกิดขึนเมือธนาคารมีการทําธุรกรรมทีมีความเสียงจากความผันผวนของปั จจัยด้านตลาด อันได้แก่ อัตรา
ดอกเบีย อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึงอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงินกองทุนของธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสียงด้านตลาดเพือให้
มันใจว่ากฎระเบียบและวิธีป ฏิบัติเป็ นไปตามกฎระเบี ยบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีห น่วยงานที
ควบคุมดูแลความเสียงด้านตลาด ทีเป็ นอิสระจากหน่วยงานทีก่อให้เกิดความเสียง อีกทังธนาคารยังมีการประเมินและ
กําหนดเงินทุนสํารองเพือรองรับความเสียงด้านตลาด ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ที ธปท.กําหนด
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ความเสียงด้านตลาดประกอบด้วย
1. ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
ความเสียงอัตราดอกเบียของธุรกรรมในบัญ ชีเพือการค้าจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสียง
(RMC) ตามกรอบนโยบายทีคณะกรรมการธนาคารกําหนด โดยธนาคารมีการคํานวณราคายุติธรรมของธุรกรรมในบัญชีเพือ
การค้าเป็ นประจําทุกวันเพือติดตามกําไรและขาดทุนเมือเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเสียงทํา
หน้าทีจัดทํารายงานสถานะความเสียงรายวัน มีการกําหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-atRisk (VaR) Limit และ Stop Loss Trigger เพือควบคุมความเสียงจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียทีอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้และเงินทุนของธนาคาร ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมําเสมอ
2. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ในการบริหารความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนและการรักษาระดับความเสียงตามทีนโยบายของ
ธนาคารกําหนดนัน ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนทีเป็ นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้สินเชือ หรือใช้ตราสารอนุพนั ธ์
ในการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน นอกจากนี ธนาคารยังได้กาํ หนดเพดานความเสียงทีเหมาะสม แยกตาม
ประเภทผลิตภัณ ฑ์และประเภทความเสียงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR)
Limit, และ Stop Loss Trigger และได้ทาํ การประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็ นประจําทุกวัน
ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสมําเสมอ
3. ความเสียงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการทําธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพือค้านอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ
ธนาคาร รวมถึงหุน้ สามัญทีได้รบั มาจากการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา และในบางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพิจารณา
แล้วว่าเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทีมีศกั ยภาพและมีการบริหารจัดการทีดี สําหรับตราสารอนุพนั ธ์ทีเกียวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิ ดความเสียงด้านตลาดทังหมด จึงไม่มีความเสียงด้านตลาดในบัญชี
เพือค้าของตราสารทุนหรือสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด
4. ความเสียงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอืน
ธนาคารมีการการทําธุรกรรมเงินกูย้ ืมทีมีอนุพนั ธ์แฝง เพือเป็ นทางเลือกในการลงทุนให้กบั ลูกค้า โดยหากเป็ นตัวแปรอ้างอิง
อืนๆทีไม่ใช่อตั ราดอกเบียและอัตราแลกเปลียน ธนาคารบริหารโดยการปิ ดความเสียงด้านตลาดทังหมด จึงไม่มีความเสียง
ด้านตลาดในบัญชีเพือค้าสําหรับตัวแปรอ้างอิงอืนๆ
ความเสียงด้านสภาพคล่อง
ความเสียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสียงทีธนาคารไม่สามารถชําระเงินตามภาระผูกพันภายใต้ระยะเวลาทีกําหนด
ได้ เป็ นผลสืบเนืองจากการทีไม่สามารถแปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็ นเงินสดหรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทนั เวลา ซึงอาจ
ส่งผลกระทบถึงการดําเนินงานประจําวัน และมีคา่ ความสูญเสียทีไม่สามารถยอมรับได้
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วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร คือเพือให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถตอบสนองภาระ
ผูกพันเงินสดในเวลาทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ทงในปั
ั จจุบนั และอนาคต ด้วยเหตุนี การบริหารความเสียงด้านสภาพ
คล่องคือการรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องทีมีคณ
ุ ภาพดีและมีการกระจายพอร์ตการลงทุนทีเหมาะสม รวมถึงมีเงินทุน
ต่างๆ ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เนืองจากทิศทางของธนาคารทีต้องการมีเครือข่ายทีกว้างขึนและการมุ่งเน้นตลาด
ขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรักษาฐานเงินฝากทีมีหลากหลายประเภท ประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน
และเงินฝากระยะยาว เพือให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ทีมีเสถียรภาพ ธนาคารยังคงสํารองสภาพคล่องบางส่วนตลอดทังปี
เพือให้การดําเนินงานของธนาคารมีความมันคง สอดคล้องกันทังในเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง และวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร
ปั จจัยความเสียงด้านสภาพคล่องทีสําคัญ ของธนาคาร ได้แก่ โครงสร้างของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของ
ธนาคาร การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ เพือเพิมฐานเงินฝากทีมีตน้ ทุนตําในสภาวะทีอัตราดอกเบียอยู่ในระดับตํา และ
เพือรองรับหลักเกณฑ์การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องทีมีความรุ นแรง (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) ซึงจะเน้น การขยายเงิ น ฝากกระแสรายวัน และเงิ น ฝากสะสมทรัพ ย์ที ลูก ค้า ใช้เป็ น บัญ ชี ห ลัก
(Transactional Account) และหลัก เกณฑ์ก ารดํา รงแหล่งที มาของเงิ น ให้ส อดคล้อ งกับ การใช้ไปของเงิ น (Net Stable
Funding Ratio: NSFR) ซึงเน้นการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ให้สอดคล้องกับการลงทุน การปล่อย
สินเชือ และการก่อภาระผูกพัน ในระยะ 1 ปี ขา้ งหน้า นอกจากนี การดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท.และธนาคารกลาง
ของประเทศสําคัญทัวโลก อาจทําให้เกิดความผันผวนของการเคลือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพิมขึน ส่งผลให้ตลาด
การเงินมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหาเงินทุน
การบริหารและควบคุมความเสียงด้านสภาพคล่อง ธนาคารได้มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพ ย์และหนีสิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึงจะประชุม อย่างน้อยเดือนละครัง เพื อ
หารือเกี ยวกับความเสียงด้านสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงิ นทุนของธนาคาร โดยคณะกรรมการ ALCO เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการโดยรวมและการกํากับดูแลสภาพคล่อง และให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการบริหาร
ความเสียงด้านสภาพคล่อง ก่อนทีจะขอความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ ALCO ยัง
รับผิดชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสียงและระดับความเสียงด้านสภาพคล่องทียอมรับได้ ก่อนเสนอ
ต่อ คณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุมัติ โดยมี ห น่ ว ยงานบริห ารความเสี ยงด้า นสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี สิน (ALM) เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบและทํางานใกล้ชิดกับหน่วยงานบริหารเงิน ในการเฝ้าระวังเกียวกับสภาวะตลาด ในขณะทีสาย
งานธุรกิจต่างๆ ของธนาคารรับผิดชอบการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีแข็งแกร่งกับผูฝ้ ากเงินและแหล่งเงินทุน
อืนๆ หน่วยงานบริหารเงินทําหน้าทีเป็ นผูบ้ ริหารเงินทุนโดยรวม ตามความจําเป็ นหรือเมือมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการ
บริหารจัดการสภาพคล่องอย่างรัดกุม เพือตอบสนองความต้องการในการดําเนินงานประจําวัน โดยมีการวัดและประมาณ
การกระแสเงินสดอย่างสมําเสมอจากการครบกําหนดเวลาของสินทรัพย์ หนีสิน ภาระผูกพันนอกงบดุล และตราสารอนุพนั ธ์
ตามกรอบระยะเวลาครบกําหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สําหรับการบริหารความเสียงด้านสภาพคล่องสําหรับบริษัท
ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็ นลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralise) ดังนัน ธนาคารอาจพิจารณาและ
อนุมตั ิวงเงินเพือสนับสนุนสภาพคล่องแก่บริษัทเหล่านันตามวงเงินทีได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
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ความเสียงด้านสภาพคล่องทีบริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใต้เพดานความเสียง และระดับความเสียงด้านสภาพคล่องที
ยอมรับ ได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื อแจ้งเตือ นผูบ้ ริการถึงสภาวะและแรงกดดัน ด้านสภาพคล่อ งที
เกิ ดขึน นโยบายการบริห ารความเสียงด้านสภาพคล่องของธนาคาร รวมทังสมมติฐานและเพดานความเสียงจะมีการ
ทบทวนเป็ นประจําทุกปี หรือเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ในการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงกฎระเบียบ และ
การเปลียนแปลงความต้องการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเสียงด้านสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็ นประจําทุกวัน
เพือให้มีการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ความเสียงด้านสภาพล่องทังภายใน และกฎระเบียบตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
ธนาคารมีการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านสภาพคล่องเพือแจ้งเตือนเพือให้มีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตสภาพ
คล่องและอยู่ภายใต้สภาวะตลาดทีไม่พึงประสงค์ แผนดังกล่าวประกอบด้วยสององค์ประกอบสําคัญ คือ ระบบเตือนภัย
ล่ว งหน้า (Early Warning System: EWS) และที ม ผู้บ ริห ารในภาวะวิ ก ฤตสภาพคล่อ ง (Funding Crisis Management
Team: FCMT) โดย EWS ได้รบั การออกแบบมาเพือแจ้งเตือนผูบ้ ริหารของธนาคาร เมือใดก็ ตามทีสภาพคล่องอาจจะมี
ความเสียง จะมีกรอบการวิเคราะห์ในการตรวจสอบปั ญหาการขาดสภาพคล่องและการประเมินความต้องการเงินทุนและ
กลยุท ธ์ในอนาคตหากเกิ ดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบด้วยชุด ตัวชี วัด (ตรวจสอบกับ เกณฑ์ทีกําหนดไว้
ล่วงหน้า) ทีน่าเชือถือสามารถส่งสัญญาณความแข็งแกร่งทางการเงินและความมันคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤต
สภาพคล่องโดยรวมของธนาคารจะดําเนินการทุกครึงปี ในการระบุและวัดผลกระทบทางการเงินและช่วยให้ฝ่ายจัดการ
สามารถดําเนินการล่วงหน้าได้ มีการจัดทําโมเดลสถานการณ์จาํ ลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank
Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลาดโดยรวม (Market Wide Crisis: MWC) และรวมวิกฤต (Combined Crisis: CC)
สมมติฐานทีใช้ ได้แก่ อัตราการไหลออกของเงินฝาก อัตราเบิกใช้เงินกู้ และส่วนลดมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึงจัดทํา
เป็ นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบทีผ่านมา
ได้ชีให้เห็นว่าธนาคาร มีสภาพคล่องเพียงพอทีจะตอบสนองความต้องการสภาพคล่องภายใต้เงือนไขการทดสอบในภาวะ
วิกฤตต่างๆ
ความเสียงด้านอัตราดอกเบียในบัญชีเพือการธนาคาร
ความเสียงด้านอัตราดอกเบียในบัญชีเพือการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึงความเสียง
ทีเกิดจากการทีสินทรัพย์ หนีสิน และรายการนอกงบดุลทีอยูใ่ นบัญชีเพือการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรับดอกเบียหรือ
การครบกําหนดสัญญาไม่ตรงกัน หรือเมืออัตราดอกเบียอ้างอิงของสินทรัพย์และหนีสินมีการเปลียนแปลงโดยไม่สอดคล้อง
กัน ซึงมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบียสุทธิและ/หรือมูลค่าของผูถ้ ือหุน้
ปั จจัยหลักสําหรับความเสียงด้านอัตราดอกเบีย ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และการดําเนินนโยบาย
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญทัวโลก ซึงอาจส่งผลต่อทิศทางและระดับของ
อัต ราดอกเบียโดยตรง หรือ ส่งผลต่อ การเคลือนย้ายเงิ นทุน ระหว่างประเทศ และกระทบทางอ้อ มมายังอัต ราดอกเบี ย
นอกจากนัน การแข่งขันเพือเพิมหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชย์ในด้านเงินฝากและสินเชือ มีผลให้ส่วน
ต่างดอกเบียแคบลงด้วย
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ธนาคารบริห ารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี ยผ่านนโยบายที มีการกําหนดขึนโดยคณะกรรมการ ALCO ทังนี
IRRBB ทีดําเนินการโดยธนาคารจะเป็ นไปตามระดับความเสียงทียอมรับได้ซึงได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการ ALCO โดยรายงานต่อคณะกรรมการ BRCC และด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารความเสียงด้าน
สินทรัพย์และหนีสิน (ALM) ในสายงานบริหารความเสียง และหน่วยงานบริหารเงินกองทุนและงบดุลในสายงานการเงิน
ทังนี คณะกรรมการ ALCO จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดุล การบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์การป้องกันความ
เสียง เพือทีจะสร้างความมันใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยมีบริหารเงิ นรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ IRRBB รายวัน และปิ ดฐานะในบัญชีเพือการธนาคาร (gapping) รวมทังดําเนินการตามของกลยุทธ์การป้องกัน
ความเสียง
IRRBB วัดจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของผูถ้ ือหุน้ (Economic Value of Equity: EVE) ซึงเป็ นมาตรการวัดผลกระทบระยะยาว
ของการเคลือนไหวอย่างฉับพลันของอัตราดอกเบียทีครอบคลุมสินทรัพย์และหนีสินทังหมดของธนาคาร โดยกําหนดและ
ประเมินความเสียงจากอัตราดอกเบียเป็ นค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผูถ้ ือหุน้ (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้และ
เงินทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต) เนืองจากมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์และหนีสินจะเพิมขึนและลดลงตามการเปลียนแปลง
ของอัตราดอกเบีย มาตรการนีจะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินของความเสียงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเน้นสถานะ
ของบัญชีเพือการธนาคารในปั จจุบนั ทังนี EVE จะคํานวณโดยใช้ re-pricing gap ในการวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากการ
เคลือนไหวของอัตราดอกเบียของสินทรัพย์และหนีสินในช่วงเวลาต่างๆ กัน
การกําหนดเพดานความเสียง (MATs) เป็ นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคุมความเสียงทีเกิดขึนจากผลกระทบต่อ
รายได้ดอกเบียสุทธิ (NII) และความอ่อนไหวของ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการ ALCO,
RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร เป็ นประจําทุกเดือน
ธนาคารบริหารความเสียงจากอัตราดอกเบีย โดยการปรับโครงสร้างสินทรัพย์และหนีสิน เพือให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตรา
ดอกเบียทีคาดการณ์ โดยคํานึงถึงการเปลียนแปลงของ NII และ EVE สําหรับผลของการทดสอบในภาวะวิกฤตจะใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์งบดุลทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพือให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจทีระดับความ
เสียงทียอมรับได้
ความเสียงด้านปฏิบัตกิ าร
ความเสียงด้านปฏิบตั ิการ หมายถึงความเสียงทีจะเกิดความเสียหายทังทางตรงและทางอ้อมอันเนืองมาจากกระบวนการ
ควบคุมทีไม่เพียงพอ โดยอาจเกียวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึงยัง
ประกอบด้วยปั จจัยความเสียงทีเกิดจากการขาดการกํากับดูแลกิจการทีดีหรือการขาดธรรมาภิบาลในองค์กร ปั จจัยเหล่านี
สามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลประกอบการด้านการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้
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เพือให้การบริหารความเสียงด้านปฏิบตั ิการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงได้จดั ให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงาน เพือให้
ธนาคารมีการบริห ารจัดการความเสียงที เหมาะสมและมี ประสิทธิ ภาพเที ยบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และ
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทังนี คณะกรรมการบริหารความเสียง (RMC) มีอาํ นาจหน้าทีกําหนดและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการ BRCC ตามอํานาจทีได้รบั มอบหมาย เพืออนุมตั นิ โยบายและแนวทางปฏิบตั ิงาน
ในการบริหารความเสียงด้านปฏิบัติการทีเป็ นไปตามหลักปฏิบัติสากล นอกจากนี ธนาคารยังได้แต่งตังคณะกรรมการ
บริหารความเสียงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk Committee: ORC) เพือหารือ พิจารณากลันกรอง ประเมิน และให้
คําแนะนําในประเด็นต่างๆทีเกียวข้องกับความเสียงด้านปฏิบตั ิการ และยังครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทจุ ริตทีอาจเกิดขึน โดยมี
ปั จจัยสําคัญทีทําให้เกิดความเสียง ได้แก่ ด้านบุคลากร กระบวนการ ระบบ และเหตุการณ์ภายนอก
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานความเสียงด้านปฏิบตั ิการของธนาคาร คือ การกําหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความ
เสียงด้า นปฏิ บัติ ก ารร่วมกัน กับ หน่วยงานต่างๆ ทังในด้า นธุรกิ จ ด้านผลิต ภัณ ฑ์ การบริก าร และระบบสนับ สนุน การ
ปฏิบตั ิงาน โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารหน่วยงานตลอดจนพนักงานผูป้ ฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกํากับดูแลทังภายในและภายนอก กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมทีเกียวข้อง ตลอดจนนโยบาย
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ทังนี เพือให้มนใจว่
ั าหน่วยงานต่างๆได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และ
การบริหารความเสียงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตังผูป้ ระสานงานด้านกํากับการปฏิบตั ิงานและบริหารความ
เสียงด้านปฏิบตั ิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO)
เพือติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการบริหารความเสียงด้านปฏิบตั ิการในหน่วยงานนันๆ
หน่วยงานบริหารความเสียงด้านปฏิบตั ิการจะทําหน้าทีพัฒนาเครืองมือ ระบบ และกระบวนการให้สามารถระบุ ประเมิน
ควบคุม รายงานและติดตามความเสียงด้านปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับนโยบายความเสียงด้านปฏิบตั ิการของธนาคารและ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ทังนี หน่ว ยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษั ท ย่อ ยในเครือ ของธนาคาร จะต้อ งมีก ารบริห ารจัด การความเสียงด้า น
ปฏิบตั ิการโดยใช้เครืองมือหรือกระบวนการต่อไปนี
1. การประเมินความเสียงด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment)
ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสียงและควบคุมความเสียงด้วยตนเองและรายงานผลต่องานบริหารความเสียง รายงาน
เหล่านีจะใช้เพือประเมินและวิเคราะห์ความเสียงทีเกิดขึนโดยรวมและใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดแผนดําเนินการแก้ไขและ
ติดตาม นอกจากนี ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงาน เพือพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานเหล่านันมีความเหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็ นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานรวมทังแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนได้
ทันเวลา ตลอดจนมีการกําหนดหน้าทีสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทัวทังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงรวมถึงการ
กําหนดขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบและอํานาจในการอนุมตั ิทีชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ รวมทังมีการ
ดูแลเรืองความปลอดภัยของข้อมูล ซึงทําให้มีความมันใจได้วา่ ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนืองและสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็ นทียอมรับตามมาตรฐานสากล
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2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัตกิ าร (Loss Event Data Reports)
ธนาคารกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าทีรายงานข้อมูลความเสียหายผ่านช่องทางทีธนาคารกําหนด รายงานข้อมูลความ
เสียหายนีจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสียงด้านปฏิบตั ิการของตน และป้องกันมิ
ให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนีขึนอีกในอนาคต ข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวจะมีการ
รวบรวมและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพือพัฒนาและกําหนดรูปแบบการคํานวณเงินกองทุนของธนาคาร
3. ดัชนีชีวัดความเสียงหลัก (Key Risk Indicators: KRI)
ธนาคารได้นาํ KRI มาใช้เป็ นเครืองมือในการบริหารจัดการความเสียงด้านปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับองค์กร ทังนี สัญญาณ
เตือนล่วงหน้าทีหน่วยงานได้รบั ซึงเป็ นผลจากการจัดทํา KRI จะทําให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการและ
ติดตามผลการบริหารจัดการความเสียงทีอาจเกิดขึนได้อย่างต่อเนือง ทังนี เพือป้องกันและหลีกเลียงความสูญเสียหรือความ
เสียหายของหน่วยงานทีอาจเกิดขึนจากความเสียงด้านปฏิบตั ิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM)
ประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุมถือเป็ นช่องว่างในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของธนาคาร ซึงการออกแบบวิธีการควบคุมที
ไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็ นสาเหตุทีอาจทําให้ความเสียงทีคงอยู่เกินความเสียงทีกําหนดของธนาคาร
สําหรับบริหารจัดการข้อบกพร่องเหล่านี ธนาคารได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการ
ควบคุมขึนเพื อเป็ น กรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็ น ระบบ โดยจุดประสงค์ของแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวเพื อให้
ธนาคารมันใจว่าประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้ถูกระบุและจําแนกออกมา รวมถึงมีการกํากับดูแลให้ประเด็นปั ญหามีการ
แก้ไขหรือมีการรายงานอย่างเหมาะสมต่อผูบ้ ริหารของธนาคารเพือทราบต่อไป
5. กระบวนการอนุมัตกิ ารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process)
ธนาคารให้ความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน จึงได้กาํ หนดกระบวนการ
พิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์ใหม่ทีเข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเสียงทีครอบคลุมความเสียงด้านต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น
ความเสียงด้านเครดิต ความเสียงด้านตลาด ความเสียงด้านปฏิบตั ิการ เป็ นต้น รวมถึงกําหนดให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างครอบคลุมทุกด้านโดยคณะทํางานและหน่วยงานธุรกิจทีเกียวข้อง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนําผลิตภัณฑ์
ออกสูต่ ลาด รวมถึงจัดให้มีการทบทวนผลิตภัณฑ์ทีได้รบั อนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี
6. กระบวนการรับเรืองร้องเรียน (Complaint Management Process)
ธนาคารตระหนักถึงความเสียงด้านชือเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึงกําหนดให้มีหน่วยงานและ
วิธีปฏิบัติในการรับเรืองร้องเรียนจากลูกค้า โดยจัดตังหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจัดการเรืองร้องเรียนของลูกค้า
ได้แ ก่ หน่ว ยงานบริห ารงานประสบการณ์ลูก ค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยทํา งานร่ว มกับ
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (CIMB Thai Care Center) และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้องกับการรับเรืองร้องเรียนของลูกค้า
ได้ โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้าเป็ นผูบ้ ริหารจัดการเรืองร้องเรียนของลูกค้าผ่านนโยบายและกระบวนการที
จัดตังขึนตามหลักเกณฑ์ของกลุม่ ซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการต่างๆทีเกียวข้อง เพือให้มนใจว่
ั าเรืองร้องเรียนต่างๆ ได้รบั
การดําเนินการแก้ไขจากหน่วยงานผูเ้ ชียวชาญเฉพาะเรืองอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม และทันเหตุการณ์
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นอกจากนี หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้ายังนําเสนอข้อมูลความรู เ้ กียวกับลูกค้าจากผลสํารวจตลอดจนความ
คิดเห็นและคําแนะนําของลูกค้าทีรวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพือใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งประสบการณ์ลกู ค้าให้ดียิงขึน
อย่างต่อเนืองในทุกๆด้าน อันจะนําไปสูก่ ารสร้างความผูกพันของลูกค้ากับธนาคาร โดยการจัดเตรียมข้อมูลความรูเ้ กียวกับ
ลูก ค้า และโครงการต่ า งๆ ที จะนํา ไปสู่ก ารปรับ ปรุ ง ประสบการณ์ ลูก ค้า เพื อเสนอต่ อ คณะกรรมการบริห ารจัด การ
ประสบการณ์ของลูกค้า (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอืนๆ ทีเกียวข้อง
ทังนี ในช่วงทีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชือผู้
ได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้ามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการการสือสารและ
การลงทะเบียนของลูกค้าเพือเข้าร่วมมาตรการ และทําหน้าทีบริหารจัดการเรืองร้องเรียนทีเกียวเนืองกับมาตรการดังกล่าว
ของลูกค้า เพือให้มนใจว่
ั าทุกๆเสียงจากลูกค้าและทุกประเด็นข้อติดขัดต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
และยังยืน
7. แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง (Business Continuity Plan)
ธนาคารกําหนดให้มีการพัฒนาและบริหารจัดการความต่อเนืองทางธุรกิจ โดยทีทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึง
บริษัทในเครือต้องวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและดําเนินการเขียนแผนความต่อเนืองทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห์
ตลอดจนให้มีการทดสอบแผนโดยอ้างอิงขันตอนทีระบุไว้ในแผนความต่อเนืองทางธุรกิจอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง เพือให้แน่ใจ
ว่าเมือเกิดเหตุการณ์วิกฤตใดๆกระทังส่งผลชะงักงันต่อธุรกิจทีสําคัญของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกูธ้ ุรกิจทีสําคัญนัน
กลับคืนมาและให้บริการอย่างต่อเนืองได้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนภายในเวลาทีได้กาํ หนดไว้ ทังนี เพือเป็ นการรักษาชือเสียงและ
ความมันใจของลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือ
8. การตรวจสอบภายในและการกํากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานเป็ นหน่วยงานอิสระทีช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการ BRCC ในการทําหน้าทีตรวจสอบและกํากับการปฏิบตั ิงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึงรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีตรวจสอบการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลตามหลักการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีดี ส่วนหน่วยงานกํากับการ
ปฏิบัติงานซึงรายงานตรงต่อ BRCC ทําหน้าทีติดตามควบคุมการดําเนินงานของธนาคารให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆทีเกียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
ความเสียงทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
ธนาคารไม่มีนโยบายทีจะลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยในปั จจุบนั ธนาคารมีการถือหุน้ ในบริษัทในต่างประเทศเป็ น
จํานวนทีไม่มีนยั
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4.

ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย์สินถาวรหลักทีบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
(1)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีทีดินจํานวน 1,962 ล้านบาท อาคารจํานวน 2,878 ล้านบาท อุปกรณ์
จํานวน 2,140 ล้านบาท และอื นๆจํานวน 158 ล้านบาท หัก ค่าเสือมราคาสะสมจํานวน 3,872 ล้านบาท กลุ่ม
ธนาคารมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิตามบัญชีจาํ นวน 3,266 ล้านบาท ทีดิน อาคารและห้องชุดดังกล่าวใช้เป็ นที
ทําการของสํานักงานใหญ่ ศูนย์ธุรกิจ สาขา สาขาย่อย และทีทําการของบริษัทย่อย
(2)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวโดยสามารถ
สรุปได้ดงั ต่อไปนี
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

จ่ายภายใน
ไม่เกิน 3 ปี
3 - 5 ปี
5 - 10 ปี
รวม

(3)

146
1
147

275
3
2
280

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
104
1
105

166
2
2
170

ภาระผูกพันอืน

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่ม ธนาคารมี ภาระผูกพัน เนื องจากกลุ่ม ธนาคารได้เข้าทํา
สัญญาติดตังและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กบั บริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าทีทางกลุม่ ธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้
สัญญาดังกล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงินได้ดงั ต่อไปนี
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้านบาท
ล้านบาท

สกุลเงิ น
บาท
ริงกิตมาเลเซีย
เหรียญสหรัฐฯ
รวม

113
2
115
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4.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและนโยบายการบริหารงาน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัททีธนาคารมีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เพือให้ได้มาซึงประโยชน์จากการดําเนินการต่างๆ ของบริษัทนัน โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ของทุนทีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทนัน
บริษัทร่วม หมายถึง บริษัททีธนาคารมีอาํ นาจในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกียวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงาน โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของทุนทีออกและเรียกชําระแล้วของ
บริษัทนัน
บริษัทในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน หมายถึง บริษัททีประกอบธุรกิ จทางการเงินและ/หรือธุรกิ จสนับสนุนตามที
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด และธนาคารมีอาํ นาจในการควบคุมกิ จการ โดยได้รบั อนุญาตจัดตังกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารยึดหลักนโยบายเกียวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามหลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารจะไม่ลงทุนในบริษัทใดเกินร้อยละ 10 ของหุน้ ทีจําหน่ายได้
แล้วทังหมดของบริษัทนัน ยกเว้นได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีดงั ต่อไปนี
1. การลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึงธนาคารมีอาํ นาจในการควบคุมกิจการและได้รบั อนุญาต
จัดตังกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงแบ่งเป็ นบริษัททีประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที
ประกอบธุรกิจสนับสนุน โดยจะเป็ นบริษัทซึงจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการกับธนาคารและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็ นหลัก
ทังนี ธนาคารได้รบั อนุญาตจัดตังกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมือวันที 10 มีนาคม
2552 โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบด้วยบริษัทดังต่อไปนี
1.1 บริษัททีประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้แก่
(1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(2) บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
(3) บริษัท เวิลด์ลสี จํากัด
1.2 บริษัททีประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้แก่
(1) บริษัท ซีที คอลล์ จํากัด
2. การลงทุนในบริษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทุนในบริษัทนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินเกินร้อย
ละ 10 ของหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทนันได้เฉพาะในบริษัทดังต่อไปนี
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2.1 บริษัททีประกอบธุรกิจทางการเงินทีธนาคารไม่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีได้รบั
อนุญาตให้ถือหุน้ อยูก่ ่อนแล้ว
2.2 บริษัททีประกอบธุรกิจสนับสนุนเพือประโยชน์ในการดําเนินงานของธนาคารและระบบสถาบันการเงิน
โดยรวม เช่น บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริษัทเนชันแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทติงแอนอิน
ฟอร์เมชัน เซอร์วิส เป็ นต้น
2.3 บริษัททีได้มาจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี การชําระหนี การบังคับชําระหนี หรือการประกันการให้
สินเชือ ทีได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2.4 บริษัทซึงเดิมได้รบั อนุญาตจาก ธปท.ไว้แล้วและอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
2.5 บริษัททีประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนับสนุนทีธนาคารไม่มีอาํ นาจควบคุมกิจการ หรือบริษัท
ทีประกอบธุรกิจอืน ทังนีเฉพาะในกรณีทีเป็ นการลงทุนผ่านบริษัททีประกอบธุรกิจทางการเงินทีมีหน่วยงานกํากับดูแลเป็ น
การเฉพาะ (regulated entity) ทีธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีหน่วยงานกํากับดูแล
ดังกล่าวอนุญาตให้สามารถลงทุนได้
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5.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายทีธนาคารถูกเรียกร้อง ทีอาจมีผลกระทบในทาง
ลบต่อสินทรัพย์ของธนาคาร ด้วยเหตุทีมูลค่าทีเรียกร้องมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ สุทธิของธนาคาร
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6.

ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน

6.1

ข้อมูลทัวไป

ชือบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์บริการลูกค้า Care
Center
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:

งานเลขานุการบริษัท

:

เว็บไซต์

:

:

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

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

บุคคล/แหล่งอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
SET Contact Center
เว็บไซต์
อีเมล์
ผู้สอบบัญชี
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โดย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
0-2009-9999
http://www.set.or.th/tsd
SETContactCenter@set.or.th
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เลขที 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 0-2344-1000, 0-2286-9999
: 0-2286-5050
: - นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5339
- นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 7352
- นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4298
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

นิติบุคคลทีธนาคารถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจํานวนหุน้ ทังหมดทีออกจําหน่าย (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)
จํานวนหุ้น
ชนิดของ
จํานวนหุ้น
บริษัท / สถานทีตัง
ประเภทธุรกิจ
ทังหมดที
หุ้น
ทีถือ
ออกจําหน่าย
1. บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด
ลีสซิง
หุน้ สามัญ 800,000,000 799,999,994
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน 25, 32 ถ. สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2684-6500
2. บริษัท ซีที คอลล์ จํากัด
ติดตามทวงหนี หุน้ สามัญ
385,000
384,993
128/229-234 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน 21
และเรียกเก็บ
ถ. พญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
หนี
10400 โทรศัพท์ 0-2626-7070
3. บริษัท เวิลด์ลสี จํากัด
ลีสซิง
หุน้ สามัญ 100,000,000 99,999,998
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน 34 ถ. สาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2675-6300
4. บริษัท ศรีเทพไทยพลาสเคม จํากัด (ล้มละลาย)
ผลิตภัณฑ์
หุน้ สามัญ
83,332
31,410
1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
พลาสติก
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2398-0027
5.

6.

7.

8.

9.

บริษัท เอ็มโฮมเอสพีว3ี จํากัด (ชําระบัญชี)
1006/420 อาคารชุดมาสเตอร์ววิ เอ็กเซ็กคิวทีฟเพลส
ชัน 1 ถ. เจริญนคร แขวงบางลําพู เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ
บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จํากัด
80 ถ. สุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2236-0361
บริษัท ซันวาอินเตอร์ฟดู้ จํากัด
2219-2223 ถ. เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
บริษัท สามชัย จํากัด (มหาชน)
522 รัชดาคอมเพล็กซ์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
บริษัท พี.ซี. พัฒนาทรัพย์ จํากัด (เลิกกิจการ)
1600 ถ. เพชรบุรตี ดั ใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

ร้อยละ
99.99

99.99

99.99

37.69

บริษัทเฉพาะกิจ หุน้ สามัญ

10,000

1,282 12.82

โรงแรม

หุน้ สามัญ

33,909

3,390 10.00

ผลิตอาหารกึง
สําเร็จรูป

หุน้ สามัญ

10,000,000

1,000,000 10.00

จําหน่าย
เครืองใช้ไฟฟ้า

หุน้ สามัญ

40,000,000

4,000,000 10.00

การพาณิชย์

หุน้ สามัญ

10,000

9,993 99.93
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บริษัท / สถานทีตัง
10. บริษัท จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเม้นท์ เซอร์วิส
เซส จํากัด (ล้มละลาย)
295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2689-2626
11. บริษัท โกลเบิลลิสซิง จํากัด (พิทกั ษ์ทรัพย์)
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน 8 ถ. เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2652-0730
12. บริษัท ที.พี.เอฟ. ลิสซิง จํากัด (ล้มละลาย)
82 อาคารแสงทองธานี ชัน25 ถ. สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
13. บริษัท ยูทีเอ็มแอดไวเซอรรีแอนด์แคปปิ ตอลแมเน็จ
เม็นท์ จํากัด (บริษัทร้าง)
44 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
14. บริษัท เอส.พี.แอล. ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (บริษัทร้าง)
149 อาคารโมเดอร์นโฮมทาวเวอร์ ถ. นนทรี แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
15. บริษัท ไทย–อัลตราออโตพาร์ท จํากัด (ล้มละลาย)
59 หมู่ 4 ถ .ทางหลวง ต. นิคมพัฒนา อ. บ้านค่าย
จ. ระยอง
16. บริษัท แอ็ดวานซ์ แมนูแฟคเจอริง ลิสซิง จํากัด
(ล้มละลาย)
246 อาคารไทม์สแควร์ ชัน 11 ถ .สุขมุ วิท 12-14
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
17. บริษัท ทุนรวมการ โครงการบัตรขวัญนคร จํากัด
(ล้มละลาย)
133/2 สุขมุ วิท 21 ถ. สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
18. บริษัท โมเดอร์น แอพไพรซัล จํากัด (บริษัทร้าง)
3726/162-163 ชัน 3 ถ. พระรามที 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

จํานวนหุ้น
ทังหมดที
ออกจําหน่าย
หุน้ สามัญ
2,000

ชนิดของ
ประเภทธุรกิจ
หุ้น
ให้เช่า
สํานักงาน
อุปกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์
ลีสซิง

จํานวนหุ้น
ร้อยละ
ทีถือ
340 17.00

หุน้ สามัญ

2,000,000

200,000 10.00

ลีสซิง

หุน้ สามัญ

6,000,000

600,000 10.00

ทีปรึกษา

หุน้ สามัญ

100,000

10,000 10.00

อสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญ

500,000

499,999 99.99

จําหน่าย
อะไหล่รถ

หุน้ สามัญ

6,500,000

650,000 10.00

ลีสซิง

หุน้ สามัญ

20,000,000

2,000,000 10.00

การเงิน

หุน้ สามัญ

240,000

40,000 16.67

ผูป้ ระเมินราคา หุน้ สามัญ
อสังหาริมทรัพย์

20,000

2,000 10.00
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6.2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ข้อมูลสําคัญอืน

6.2.1 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564
เศรษฐกิจไทยฟื นจากภาคการส่งออก
เศรษฐกิ จ ไทยปี 2564 มี แ นวโน้ม ฟื นตัว จากภาคการส่งออกตามการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ โลก โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทียังมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังของประธานาธิบดีไบเดนทีเน้นเพิมรายได้ให้ครัวเรือน
ระดับล่าง และนโยบายการเงินทีผ่อนคลายต่อเนือง ทังอัตราดอกเบียตําลากยาวและมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง ขณะที
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จต่างๆ น่าจะปรับ ตัวดีขึนได้ แม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่เป็ นระยะๆ นอกจากนี
เศรษฐกิจคู่คา้ สําคัญของไทย เช่น จีน ญีปุ่ น อาเซียน และยุโรป ก็จะมีการเติบโตทีเร่งแรงขึนจากปี 2563 ตามการฟื นตัว
ของการส่งออก และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในแต่ละประเทศ และเมือการส่งออกสินค้าฟื นตัว ภาคการผลิตก็จะเร่งขึน
แม้การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในพืนทีภาคตะวันออกหรือการลงทุนภาคเอกชนใหม่ๆ อาจล่าช้าตามการฟื นตัวของ
ความเชือมันนักลงทุน โดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติ แต่จากกําลังการผลิตทีขยับขึนจะทําให้เกิดการจ้างงาน การขยาย
ชัวโมงการทํางาน ส่งผลให้รายได้ของครัวเรือนและกําลังซือโดยรวมดีขนึ ซึงสอดรับกับรายได้ภาคเกษตรทีมีทิศทางสดใส
ขึนตามปริมาณผลผลิตทีน่าจะฟื นตัวดีขึนหลังจากเผชิญ ปั ญ หาภัยแล้งในปี ทีผ่านมา และน่าจะส่งเสริมให้การบริโภค
สินค้ามีการเติบโตทีดีขึน ตลอดจนมีการกระจายตัวจากสินค้าไม่คงทนในกลุ่มอาหารและเครืองดืม ไปสู่สินค้าคงทน
โดยเฉพาะรถยนต์ในช่วงครึงหลังของปี 2564 ภายหลังการฟื นตัวทางเศรษฐกิ จมีความชัดเจนและสนับสนุนให้ความ
เชือมันของผูบ้ ริโภคขยับสูงขึน ในส่วนแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐน่าจะยังมีต่อเนือง ทังจากมาตรการกระตุน้ การ
บริโภคและการท่องเทียวในประเทศ รวมถึงการลงทุนภาครัฐทีอาจขยับเป็ นโครงการจ้างงานในพืนทีชนบทเพือให้เกิ ด
รายได้ในท้องทีได้ดีขนึ ในส่วนมาตรการทางการเงิน คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะไม่ลดดอกเบียเพิมเติม แต่
มีแนวโน้มจะมีการอัดฉีดสภาพคล่องเพิมเติมมาช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเป็ นมาตรการทีตรงจุดแทน และอาจ
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆ เพือสนับสนุนให้สินเชือเติบโตได้ดีขึน อย่างไรก็ดี ปั จจัยเสียงของการฟื นตัวของเศรษฐกิจไทย
น่าจะอยู่ทีภาคการท่องเทียวเป็ นหลัก เพราะกว่าทีจะสามารถเปิ ดประเทศให้ต่างชาติเดินทางได้สะดวกมากขึนในช่วงครึง
ปี หลัง ธุรกิจกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง และภาคการค้าปลีกต่างยังประสบปั ญหาขาดรายได้ และอาจทําให้การ
จ้างงาน การใช้จ่ายของคนในกลุม่ นียังฟื นตัวช้า โดยสรุป สํานักวิจยั ของธนาคารมองว่าเมือประเทศสําคัญเริมเปิ ดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมากขึน แม้โควิด-19 ยังคงมีการระบาดอยู่ แต่ดว้ ยมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐ ประกอบกับฐานทีตํา
ในปี ทีผ่านมา เศรษฐกิจโลกปี 2564 น่าจะฟื นตัวได้ดี ซึงจะสนับสนุนการส่งออกสินค้าของไทยและเป็ นปั จจัยผลักดัน
เศรษฐกิจไทยไปด้วย
ระวังเงินร้อนฉุดบาทแข็ง
แม้เศรษฐกิจปี 2564 จะกําลังฟื นตัวได้ดีขึนผ่านเครืองยนต์สาํ คัญคือภาคการส่งออกสินค้า แต่ปัจจัยเสียงทีเป็ น
ตัวแปรสําคัญทีจะกระทบภาคการค้าระหว่างประเทศคือ ค่าเงินบาททีมีทิศทางแข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจ
แข็งค่าเทียบประเทศคู่คา้ สําคัญรายอืนๆ ของไทยด้วย โดยเงินบาททีแข็งค่ามาจากสองปั จจัย ปั จจัยแรก เกิดจากการ
เกินดุลการค้าทีมากขึนตามการส่งออก ขณะทีการนําเข้า โดยเฉพาะการนําเข้าเครืองจักรอาจยังไม่เติบโตมากนักตามการ
ลงทุนภาคเอกชนทียังฟื นตัวช้า และปั จจัยทีสอง คือ กระแสเงินไหลเข้าในตลาดทุนทีมากขึน ทังจากการคลายความกังวล
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ในวิกฤติเศรษฐกิจ จากสภาพคล่องทีล้นระบบตลาดการเงินในประเทศสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศ ส่งผลให้เงินลงทุนเก็ง
กําไรจากต่างชาติเข้ามาในตลาดหุน้ และตลาดพันธบัตรไทย ซึงเงินร้อนหรือเงินลงทุนหวังผลกําไรระยะสันจากสภาพคล่อง
ทีล้นเหล่านี ประกอบกับปั จจัยพืนฐานของไทยทีเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนือง น่าจะมีสว่ นสําคัญให้เงินบาทแข็งค่าได้เร็ว
ในปี 2564 โดยสํานักวิจัยมองว่าเงินบาททีแข็งค่าได้ถึงร้อยละ 5.3 จากปลายปี 2563 หรือไปแตะระดับ 28.60 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปลายปี 2564 อาจมีผลให้การส่งออกสินค้าเติบโตได้ชา้ ลงกว่ากรณีทีเงินบาทไม่ได้แข็งค่าเช่นทีคาดนี แม้
การส่งออกรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็ นบวกตามความต้องการทีดีขึนในตลาดโลก เงินบาททีแข็งค่าเร็วและแรงอาจดูเป็ นไป
ได้ยาก แต่หากดูภาพการเคลือนไหวของเงินบาททีแข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ หลังวิกฤติการเงินโลกในปี 2551 ช่วงที
ธนาคารกลางสหรัฐฯดําเนินมาตรการ Qualitative Easing (QE) ต่อเนืองและหลังจากตลาดคลายความกังวลต่อสภาพ
คล่องรู ปดอลลาร์สหรัฐฯ อาจได้เห็นเงินร้อนท่วมตลาดเกิดใหม่อีกรอบ ผูส้ ่งออกอาจลองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินช่วย
ป้องกันความเสียงจากเงินบาทแข็งและหาทางถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯไว้ใช้จ่ายมากกว่าแลกกลับเป็ นเงินบาทเพือลดต้นทุน
จากการแลกเปลียนเงิน
สรุ ปแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564
ในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ . ปรับตัวดีขึนจากทีหดตัวร้อยละ . ในปี 2563 โดยอาจ
เห็นเศรษฐกิจไทยเริมขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันปี ทีผ่านมาได้ในไตรมาสทีสองปี 2564 แต่ภาพของเศรษฐกิจทีฟื นตัว
น่าจะมีความชัดเจนในช่วงครึงปี หลัง โดยแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีกว่าคาดน่าจะมาจากการแจกจ่ายวัคซีนได้
ทัวถึงทีจะช่วยให้ภาคการท่องเทียวกลับมาได้เร็ว ขณะทีปั จจัยเสียงของเศรษฐกิจไทยยังคงเหมือนปี 2563 ได้แก่ ปั ญหา
การเมือง เงินบาททีแข็งค่า การระบาดของโรคโควิด-19 รอบสอง และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนทีอาจดําเนิน
ต่อ แม้นายโจ ไบเดนเป็ นประธานาธิ บดีสหรัฐฯ รวมถึงกระแสกี ดกันโลกาภิวตั น์ทีประเทศต่างๆ อาจเลือกใช้สินค้าใน
ประเทศเพือสนับสนุนการจ้างงานและธุรกิจในประเทศ หรือแม้แต่สนับสนุนการท่องเทียวภายในหรือกีดกันการเดินทาง
ออกนอกประเทศแม้มีวคั ซีนโควิด เพือสนับสนุนการฟื นตัวของอุตสาหกรรมท่องเทียวในประเทศและป้องกันเงินรัวไหล
ออกไปใช้จ่ายต่างประเทศ ซึงประเทศไทยเป็ นประเทศเปิ ดขนาดเล็กจะได้รบั ผลเชิงลบจากปั จจัยต่างประเทศผ่านการแข็ง
ค่าของเงิ น บาทและการกี ด กัน การค้ามากกว่าปั จ จัย การเมื อ งหรือ การระบาดรอบสอง คงต้องฝากความหวังกับ ทัง
กระทรวงการคลังและธปท.ในการสกัดเงินร้อน หรือหามาตรการเร่งให้เกิดความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯเพือไปลงทุน
ต่างประเทศ เพือชะลอการแข็งค่าของเงินบาท แต่สาํ นักวิจยั เชือว่ามาตรการเหล่านีคงยากทีจะต้านทานกระแสเงินร้อนได้
เศรษฐกิจไทยทีกําลังฟื นตัวในปี หน้าอาจเป็ นในลักษณะทีฟื นเพียงภาคการส่งออก แต่อปุ สงค์ในประเทศยังอ่อนแอหรือฟื น
ตัวช้า โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทียังมีปัญหายอดขายเติบโตช้า หนีเสียทีสูงขึนในระบบอาจ
ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชือธุรกิจ ประกอบกับหนีครัวเรือนทียังสูงมีผลให้คนระมัดระวังการใช้
จ่าย ชัวโมงการทํางานยังไม่กลับขึนไปเป็ นปกติสง่ ผลให้รายได้ยงั ไม่กลับไปในช่วงก่อนโควิด ซึงในปี หน้านี อาจยังคงเห็น
ภาพเศรษฐกิจไทยทีแม้กาํ ลังฟื นตัว แต่จะเริมทีภาคส่งออกก่อนทีกิ จกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผ่านมาช่วยพยุงภาคใน
ประเทศ และอาจเห็นเศรษฐกิจในประเทศทีแข็งแกร่งชัดเจนมากขึนในช่วงครึงปี หลัง ก่อนทีเศรษฐกิจไทยจะฟื นตัวได้
ชัดเจนดังเช่นช่วงก่อนวิกฤติโควิด-19 ในปี 2565
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กิจกรรมและการดําเนินงานด้านภาพลักษณ์ทีสําคัญในรอบปี
ปี 2563 นับเป็ นปี แห่งความท้าทายสําหรับมวลมนุษยชาติในการเผชิญหน้าและรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึงส่งผลกระทบต่อการขับเคลือนเศรษฐกิจทัวโลก รวมถึงการปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบ
“วิถีใหม่” (New Normal) ของคนในสังคมเพือให้สามารถดํารงอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในฐานะสถาบันทางการเงินทีต้องร่วมขับเคลือนเศรษฐกิจและ
สังคมให้กา้ วไปข้างหน้า โดยดําเนินการตามนโนบายของ ธปท. ด้วยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารและบริษัทใน
เครือทีได้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคูไ่ ปกับการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในเรือง
การทําธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบวิถีใหม่ทีเน้นการปรับตัวเข้าสูโ่ ลกดิจิทลั มากขึน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารที
มุง่ มันในการก้าวไปสูก่ ารก้าวไปสูก่ ารเป็ นธนาคารชันนําของอาเซียนทีขับเคลือนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital-led Bank
with ASEAN Reach) ภายใต้คาํ มันสัญญาของแบรนด์ (Brand Promise) “FORWARD” ตามนโยบายของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
เพือตอกยําจุดยืนของธนาคารทีให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุม่ และพร้อมสนับสนุนความต้องการ
ของลูกค้าในการมุง่ สูเ่ ป้าหมายทีตังไว้ ซึงถือเป็ นพันธกิจหลักในการสร้าง Brand Awareness ให้เป็ นทีรูจ้ กั ในวงกว้างมาก
ขึน
ปี 2563 จึงเป็ นปี ทีธนาคารให้ความสําคัญกับการสือสารเพือเชือมต่อจุด (Connecting the Dots) โดยเฉพาะ
อย่างยิงการสือสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communications) โดยการใช้สือสังคมออนไลน์ของธนาคาร ทัง Facebook,
LINE, Instagram, Twitter, LinkedIn และ YouTube ในการนําเสนอข้อมูลมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร
และบริษัทในเครือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เรืองน่ารู ท้ างการเงิน กิจกรรมและโปรโมชันทางการตลาด หรือแม้แต่ความรู ท้ วไปใน
ั
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการสือสารเพือเชือมต่อระหว่างพนักงานของธนาคารทีปฏิบตั ิงานทีสํานักงานใหญ่ สาขา และที
บ้าน ด้วยช่องทาง CIMB Thai Internal Live ซึงเป็ น เฟซบุ๊กกลุม่ ปิ ด (Facebook Closed-group) ของธนาคาร เพือสร้าง
โอกาสในการเรียนรูอ้ งค์ความรูน้ วัตกรรมทางการเงิน พร้อมกับทําความเข้าใจกับสถานการณ์ทีเกิดขึน รวมถึงรับทราบแนว
ทางการปฏิบตั ิงานเพือความต่อเนืองทางธุรกิจ เพราะธนาคารเชือว่าจุดเริมต้นในการสร้างแบรนด์ทีดี และการให้บริการทีดี
ควรเริมต้นจากความเข้าใจของพนักงานในองค์กร เพือให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีดีมีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้า
แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคม และการ
ดําเนินธุรกิจทุกภาคส่วน แต่ในอีกด้านหนึงสถานการณ์ดงั กล่าวก็เป็ นปั จจัยกระตุน้ ให้โลกธุรกิจปรับตัวรอบทิศทางเพือให้
สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง เช่นเดียวกับกลุ่มซีไอเอ็มบีและธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทียังคงตอกยําความเป็ น
ธนาคารอาเซียนทีมองเห็นและเข้าใจเสน่หข์ องความแตกต่างหลากหลายอันเป็ นหนึงเดียวของอาเซียน พร้อมประสานพลัง
เพือสร้างโอกาสทางการเงินสําหรับทุกกลุ่มทีเกียวข้องให้กา้ วไปข้างหน้า สอดคล้องกับปณิธาน “FORWARD ASEAN”
ผ่านภาพโฆษณาทีเผยแพร่ทุกช่องทางของธนาคาร รวมถึงติดตังสติกเกอร์ ณ พืนทีสาขาของธนาคาร ซึงถือเป็ นการใช้
พืนทีสือของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย นอกจากนี การถ่ายทอดเรืองราว “ASEAN CHARMS” หรือ “มนต์
เสน่หแ์ ห่งอุษาคเณย์” ผ่านผลงานปฏิทินของธนาคาร ได้รบั รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น “ปฏิทินชนิดตังโต๊ะ ประเภททัวไป”
ประจําปี 2563 จากงานรางวัล“สุริยศศิธร” ครังที 40 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึงตอกยําความ
เป็ นธนาคารอาเซียนให้ชดั เจนยิงขึน
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ในปี 2563 ธนาคารยัง คงจัด กิ จ กรรมการแข่ ง ขัน ไตรกี ฬ าเป็ นปี ที 3 ภายใต้ชื องาน “CIMB Thai Triathlon
FORWARD ASEAN Pride” ซึงมีผสู้ นใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 800 คน แต่ดว้ ยสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19 ทําให้ตอ้ งเลือนวันแข่งขันจากเดิมวันที 5 กรกฎาคม 2563 เป็ นวันที 13 ธันวาคม 2563 พร้อมกับเพิมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยทังในการแข่งขันและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรัดกุม ซึงกิจกรรม
การแข่งขันไตรกีฬานี ถือเป็ นการสร้าง Brand Awareness และชือเสียงของธนาคารให้เป็ นทีจดจําในวงกว้างมากยิงขึนอีก
ด้วย
นอกจากนี ธนาคารได้ร่ว มออกบู ธ ในงานมหกรรมการเงิ น Money Expo รวม 5 จัง หวัด ได้แ ก่ กรุ ง เทพฯ
นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา (อําเภอหาดใหญ่) ภายใต้แนวคิด “เรือนเพาะชําความสุข” ทีเน้นการขยาย
ฐานลูกค้าในแต่ละภูมิภาค มุง่ เน้นให้ทกุ คนมีสขุ ภาพทางการเงินแข็งแรง คุณภาพชีวิตทีดียิงขึน ควบคู่กบั สุขภาพทีปลอด
จากโรคติดเชือโควิด-19 โดยปรับเปลียนรู ปแบบสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสิงพิมพ์ให้เป็ นสือดิจิทลั ทีผูส้ นใจสามารถ
สแกน QR Code เพื อดูรายละเอียดของผลิตภัณ ฑ์และรายการโปรโมชันได้ โดยไม่ตอ้ งสัม ผัสสือ ทังนี ธนาคารได้รบั
รางวัลบูธสวยงามยอดเยียม ประเภทพืนทีขนาด 200–262 ตารางเมตร ในงาน Money & Banking Award 2020 โดยบูธ
ของธนาคารได้รบั การออกแบบให้ธนาคารเป็ นเสมือนเรือนเพาะชําความสุข ทําหน้าทีให้คาํ ปรึกษาวางแผนทางการเงิน
และให้บริการทางการเงิน เพือช่วยให้ผลตอบแทนของลูกค้างอกเงยยิงขึน
ธนาคารยังคงให้ความสําคัญ กับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลือนไหวของธนาคารอย่าง
ต่อเนืองโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงทีสังคมต้องการรับทราบข่าวสารทีถูกต้องและฉับไว ไม่วา่ จะเป็ นการปรับตัวทางธุรกิจเชิง
รุกเพือรับมือกับโควิด-19 โอกาสการลงทุนในอาเซียน นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการให้บริการแก่ผบู้ ริโภคที
หลากหลายยิงขึน รวมถึงข่าวสารด้านผลงานวิจยั และวิเคราะห์เศรษฐกิจทังในประเทศและต่างประเทศ โดยสํานักวิจยั ของ
ธนาคาร ซึงได้รบั ความสนใจอย่างสูงจากสือมวลชนในการนําเสนอข่าวตลอดมา

ส่วนที 1 หน้า 49

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ส่วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและชําระแล้วของธนาคารเป็ นดังนี

ทุนจดทะเบียน

ทุนทีออกและชําระแล้ว

7.2

17,411,130,874.00 บาท (หนึงหมืนเจ็ดพันสีร้อยสิบเอ็ดล้านหนึงแสนสาม
หมืนแปดร้อยเจ็ดสิบสีบาท) แบ่งออกเป็ น
: หุน้ สามัญ 34,822,261,748 หุน้ (สามหมืนสีพันแปดร้อยยีสิบสองล้านสอง
แสนหกหมืนหนึงพันเจ็ดร้อยสีสิบแปดหุน้ ) มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์)
: หุน้ บุรมิ สิทธิ -ไม่มี 17,411,130,874.00 บาท (หนึงหมื นเจ็ ด พัน สีร้อ ยสิบ เอ็ ด ล้านหนึงแสนสาม
หมื นแปดร้อ ยเจ็ ด สิ บ สี บาท) ประกอบด้ว ยหุ้น สามัญ 34,822,261,748 หุ้น
(สามหมืนสีพันแปดร้อยยีสิบสองล้านสองแสนหกหมืนหนึงพันเจ็ดร้อยสีสิบแปด
หุน้ ) มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุน้ บุรมิ สิทธิ -ไม่มี-

ผู้ถอื หุ้น

(1)
รายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ก. กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ทีถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที 8 พฤษภาคม 2563 ได้แก่
ลําดับ

รายชือผู้ถอื หุ้น

1

CIMB Bank Berhad

2

จํานวนหุน้ ทีถือ

ร้อยละ (%)

33,021,971,285

94.83

Bank Julius Baer & Co., Ltd., Singapore

760,756,147

2.18

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

142,487,915

0.41

4

นายพิสฐิ พฤกษ์ไพบูลย์

44,326,382

0.13

5

กองทุนเปิ ด ไทยพาณิชย์ SET Banking Sector Index

29,331,208

0.08

6

นายอนันต์ รุง่ วิทยาคม

15,206,500

0.04

7

นายประชา ชัยสุวรรณ
นายประวิตร พันธ์สายเชือ

14,365,733

0.04

13,997,591

0.04

8
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รายชือผู้ถอื หุ้น

9

นายสมชาติ นําศรีเจริญสุข

10

นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
ผูถ้ ือหุน้ รายอืน
รวมจํานวนผู้ถอื หุน้ 7,815 ราย

จํานวนหุน้ ทีถือ

ร้อยละ (%)

13,684,881

0.04

11,761,750
754,372,356
34,822,261,748

0.03

จํานวน 7,749 ราย

1,006,576,354

100.00
2.89

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติตา่ งด้าว จํานวน 66 ราย

33,815,685,394

97.11

รวมจํานวน

34,822,261,748

100.00

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย

7,815 ราย

2.17

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ที มีอํานาจควบคุ ม การวางแผนและทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจของธนาคารอย่างมี
นัยสําคัญ
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทีมีอาํ นาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
CIMB Bank Berhard ซึงได้เข้าถื อหุน้ ธนาคารทังหมดจํานวน 33,021,971,285 ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 94.83
ของหุน้ ทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของธนาคาร

7.3

(2)

การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอืน (Holding Company)
- ไม่มี -

(3)

ข้อตกลงระหว่างกันในกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ในเรืองการออกหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท
- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อืน

การออกตราสารหนีของธนาคาร (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)

ประเภท
หลักทรัพย์

1. ตราสารด้อย
สิทธิเพือนับเป็ น
เงินกองทุน

อัตราดอกเบีย

ร้อยละ 5.35
ต่อปี

จํานวนและ
การจัด
มูลค่า
อันดับความ
วันครบ
ทียังไม่ได้ไถ่ น่าเชือถือ
หลัก
เงือนไข
กําหนดไถ่
ถอน
ของหุ้นกู้
ประกัน
ข้อกําหนดสิทธิ
ถอน
ณ 31
(Moody’s/
ธันวาคม 2563
Fitch
Ratings)
11
ไม่มี การไถ่ถอนก่อนกําหนด
570 ล้านริงกิต อันดับ
กรกฎาคม
ในแต่ละชุดของตราสารด้อย
มาเลเซีย
ความ
2569
สิทธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิ ธิใน
น่าเชือถือ
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ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี
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ประเภท
หลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

ประเภทที 2/1

2. ตราสารด้อย
สิทธิเพือนับเป็ น
เงินกองทุน

ร้อยละ 5.20
ต่อปี

29 มีนาคม
2571

ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เงือนไข
ข้อกําหนดสิทธิ

การซือ ผูอ้ อกตราสารด้อย
สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้นในวันใช้
สิทธิ โดยต้องได้รบั การ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรียกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบียรอ
ตัดบัญชี ดอกเบียค้างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบียค้างรับ)
การไถ่ถอนของผูอ้ อกตรา
สารด้อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอืนๆ โดย 1. แผนการไถ่
ถอนหรือการทดแทนจะต้อง
รวมตราสารทางการเงินอืนๆ
ทีเทียบเท่าหรือสูงกว่าตรา
สารด้อยสิทธิทีจะถูกไถ่ถอน
ทังทันทีหรือก่อนหน้า และ
2. การออกตราสารทาง
การเงินอืนๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผูอ้ อก
ตราสาร
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
ในแต่ละชุดของตราสารด้อย
สิทธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิ ธิใน
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จํานวนและ
การจัด
มูลค่า
อันดับความ
ทียังไม่ได้ไถ่ น่าเชือถือ
ถอน
ของหุ้นกู้
ณ 31
(Moody’s/
ธันวาคม 2563
Fitch
Ratings)
ของหุน้ กู้
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

390 ล้านริงกิต อันดับ
มาเลเซีย
ความ
น่าเชือถือ

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้

ไม่มี
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ประเภท
หลักทรัพย์

อัตราดอกเบีย

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

ประเภทที 2/1

3. ตราสารด้อย
สิทธิเพือนับเป็ น
เงินกองทุน

ร้อยละ 4.15
ต่อปี

6 กรกฎาคม
2572

ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เงือนไข
ข้อกําหนดสิทธิ

การซือ ผูอ้ อกตราสารด้อย
สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้นในวันใช้
สิทธิ โดยต้องได้รบั การ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรียกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบียรอ
ตัดบัญชี ดอกเบียค้างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบียค้างรับ)
การไถ่ถอนของผูอ้ อกตรา
สารด้อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอืนๆ โดย 1. แผนการไถ่
ถอนหรือการทดแทนจะต้อง
รวมตราสารทางการเงินอืนๆ
ทีเทียบเท่าหรือสูงกว่าตรา
สารด้อยสิทธิทีจะถูกไถ่ถอน
ทังทันทีหรือก่อนหน้า และ
2. การออกตราสารทาง
การเงินอืนๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผูอ้ อก
ตราสาร
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
ในแต่ละชุดของตราสารด้อย
สิทธิ ถ้ามีการเรียกใช้สทิ ธิใน
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จํานวนและ
การจัด
มูลค่า
อันดับความ
ทียังไม่ได้ไถ่ น่าเชือถือ
ถอน
ของหุ้นกู้
ณ 31
(Moody’s/
ธันวาคม 2563
Fitch
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550 ล้านริงกิต อันดับ
มาเลเซีย
ความ
น่าเชือถือ

ผู้แทน
ผู้ถอื
หุ้นกู้
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ประเภท
หลักทรัพย์

ประเภทที 2/1

อัตราดอกเบีย

วันครบ
หลัก
กําหนดไถ่
ประกัน
ถอน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เงือนไข
ข้อกําหนดสิทธิ

การซือ ผูอ้ อกตราสารด้อย
สิทธิสามารถไถ่ถอนและ
ยกเลิกได้เต็มจํานวนแต่ไม่
รวมจํานวนเงินต้นในวันใช้
สิทธิ โดยต้องได้รบั การ
อนุมตั ิจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเสนอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาก่อนวันเรียกใช้
สิทธิ 30 วัน (รวมดอกเบียรอ
ตัดบัญชี ดอกเบียค้างจ่าย
แต่ไม่รวมดอกเบียค้างรับ)
การไถ่ถอนของผูอ้ อกตรา
สารด้อยสิทธิแต่ละชุดใดๆ
ไม่สง่ ผลต่อการไถ่ถอนของ
ชุดอืนๆ โดย 1. แผนการไถ่
ถอนหรือการทดแทนจะต้อง
รวมตราสารทางการเงินอืนๆ
ทีเทียบเท่าหรือสูงกว่าตรา
สารด้อยสิทธิทีจะถูกไถ่ถอน
ทังทันทีหรือก่อนหน้า และ
2. การออกตราสารทาง
การเงินอืนๆทดแทนจะไม่
ส่งผลต่อความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจของผูอ้ อก
ตราสาร

จํานวนและ
การจัด
มูลค่า
อันดับความ
ทียังไม่ได้ไถ่ น่าเชือถือ
ถอน
ของหุ้นกู้
ณ 31
(Moody’s/
ธันวาคม 2563
Fitch
Ratings)
ของหุน้ กู้
AA3 โดย
RAM
Rating
Services
Berhad

หมายเหตุ 1/ เป็ นตราสารหนีด้อยสิทธิทมีี การป้องกันความเสียงของกระแสเงินสด 570 ล้านริงกิต 390 ล้านริงกิต และ 550 ล้านริงกิต
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7.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารและบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคารกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยธนาคารจะ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมือธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงานและได้มีการรักษาระดับเงินสํารองตาม
กฎหมายและธุรกิจตามข้อกําหนดแล้ว เงินกําไรส่วนทีเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลให้จัดสรรเป็ นเงินสํารองต่างๆ/กําไร
สะสม ทังนี ธนาคารอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมือเห็นว่า
ธนาคารมีผลกําไรเพียงพอทีจะกระทําได้
การจ่ายเงินปั นผลจะต้องกระทําภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ื อหุน้ และ
โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
สําหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การประกาศจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย โดยขึนอยูก่ บั ผลกําไรสุทธิของบริษัทย่อยนันๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

8.
โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการธนาคาร
. กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง กรรมการทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการเพียงอย่างเดียว มิได้เป็ นผูบ้ ริหารของธนาคาร และอาจเป็ นหรือไม่
เป็ นกรรมการอิสระก็ได้
2. กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
หมายความถึง กรรมการทีดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีทําหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยียงผูบ้ ริหาร
รวมถึงกรรมการทีมีอาํ นาจลงนามผูกพัน
3. กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
หมายความถึง กรรมการหนึงหรือหลายรายทีได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการธนาคารให้เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามเพือผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้
4. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของธนาคาร เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร ทังนี ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.) ทังนี ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือ ทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็ น บุค คลที มีค วามสัม พัน ธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบีย นตามกฎหมาย ในลัก ษณะที เป็ น บิด า
มารดา คูส่ มรส พีน้อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับธนาคาร บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานก.ล.ต.
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คําประกันการให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึง
เป็ นผลให้ธนาคารหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ของธนาคารหรือตังแต่ยีสิบล้านบาทขึนไปแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็ นไป
ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าวให้นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง
หนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบ
บัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ
เงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงานก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ น
ผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของธนาคาร
(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ น หุน้ ส่วนที มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ น กรรมการทีมี ส่วนร่วมบริหารงาน ลูก จ้าง พนักงาน ที ปรึกษาทีได้รบั
เงินเดือนประจําหรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของธนาคาร ทังนี ภายหลัง
ได้รบั การแต่งตังให้เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
(ญ) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์เกียวข้องกับธนาคาร หรือไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่
สามารถให้ความเห็นตัดสินใจ หรือลงมติเกียวกับการดําเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็ นอิสระ
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(ฎ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ ที
ปรึกษา หรือพนักงานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้นแต่จะพ้นจากตําแหน่งหรือ
สถานะดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)
(ฏ) สามารถดํารงตําแหน่งต่อเนืองกันได้ไม่เกินเก้าปี โดยให้นบั ระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย
ทังนี หากกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครบเก้าปี แล้วและประสงค์จะกลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระทีธนาคารอีกครัง จะต้องพ้นจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ ทีปรึกษา หรือพนักงาน ของ
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนขอความเห็นชอบต่อ
ธปท.
อนึง กรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่งยังไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิ จทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ผูจ้ ัดการ ผูม้ ี
อํานาจในการจัดการ ทีปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถกลับมา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเนืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ทุกครัง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดังนี
รายชือ
ตําแหน่ง
1.

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง

2.

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด

3.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

4.

ดร. รอม หิรญ
ั พฤกษ์
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ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ก ร ร ม ก า ร Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ป ร ะ ธ า น Board Risk and Compliance
Committee
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5.

นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ

6.

นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์

7.

นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ

8

นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ.1/

9.

นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั .2/

10.

ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์มดั 3/

11.

นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล4/

1/

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานสํา รอง Board Risk and
Compliance Committee
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และ
การกํากับดูแลกิจการ
ก ร ร ม ก า ร Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการ
ก ร ร ม ก า ร Board Risk and Compliance
Committee
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รัก ษาการกรรมการผู้จั ด การใหญ่ แ ละประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร

ทีประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 เมือวันที 26 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตัง นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวาทนัน ทน์ พีเทอร์สิค ทีออกตามวาระ โดยมีผลตังแต่วนั ที 26 มิถุนายน
2563

2/

ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 7/2563 เมือวันที 29 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตัง นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั
ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นางสาวเซรีนา่ ตัน เหม่ ชเว็น ทีลาออก โดยมีผลตังแต่วนั ที 24 กันยายน 2563

/

ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 7/2563 เมือวันที 29 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตัง ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์
มัด ดํารงตําแหน่งกรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร (ไม่มีอาํ นาจลงนาม) แทน เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั ที
ลาออก โดยมีผลตังแต่วนั ที 6 ตุลาคม 2563
ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 10/2563 เมือวันที 22 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตัง ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์
มัด ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร (มีอาํ นาจลงนาม) โดยมีผลตังแต่วนั ที 22 ตุลาคม 2563

/

ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 8/2563 เมือวันที 26 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตัง นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร (มีอาํ นาจลงนาม) แทน นายอดิศ ร เสริมชัยวงศ์ ที ลาออก โดยมี ผลตังแต่วันที 16
กันยายน 2563
ทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 1/2564 เมือวันที 22 มกราคม 2564 รับทราบการลาออกของนายสุธีร ์ โล้วโสภณ
กุล จากตําแหน่งกรรมการบริหาร (มีอาํ นาจลงนาม) โดยมีผลตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
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รายชือกรรมการทีมาจากผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้มอบหมายให้บคุ คลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็ นผูแ้ ทนจาก
CIMB Bank จํานวน 3 คน คือ 1. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด 2. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั และ 3.
ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์มดั
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการซึงมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนธนาคารคือ เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั
บิน อาฮ์มดั
นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที
31 ธันวาคม 2563)
อํานาจของคณะกรรมการธนาคาร
1. คณะกรรมการธนาคารมีอาํ นาจแต่งตังและถอดถอนพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร กําหนดจ่ายเงินบําเหน็จรางวัล
และเงินชดเชยแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคาร หรือบุคคลใดทีทํากิจการให้ธนาคาร และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
2. คณะกรรมการธนาคารมีอาํ นาจตังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามทีเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม เพือช่วยควบคุมดูแล
การดําเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทังกําหนดค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
3. คณะกรรมการธนาคารมีอาํ นาจแต่งตังบุคคลใดมาเป็ นทีปรึกษาของคณะกรรมการ เพือช่วยเหลือให้ความคิดเห็นใน
กิจการงานของธนาคาร และกําหนดค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือหลายคน หรือบุคคลอืน ไปปฏิบตั ิงานอย่างใด
อย่างหนึงแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสียในเรือง
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะต้องออกเสียงเพิมขึนอีก
หนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
หน้าทีความรับผิดชอบพืนฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดลุ พินิจเพือตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะทีเห็นโดย
สุจริตว่าเป็ น ไปเพื อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และเป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้อบังคับ ของ
ธนาคาร และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซือสัตย์
สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ดูแลให้มีนโยบาย หรือแนวทางทีได้กาํ หนดไว้ รวมทังกระบวนการอนุมตั ิการดําเนินงานทีสําคัญ (เช่น การลงทุน
การทําธุรกรรมทีมีผ ลกระทบต่อกิ จการอย่างมี นัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลทีเกี ยวโยงกัน การได้ม า/
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น) ตามทีกฎหมายกําหนด
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3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) การดําเนินกิจการของธนาคาร รวมทัง
พิ จ าณาอนุ มัติ น โยบาย และทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของธนาคาร และกํา กั บ ควบคุม ดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่าทางการเงิน
ให้แก่ธนาคารลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวมและคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
เสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการใช้
สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการแต่งตังกรรมการ โดยเปิ ดช่องทางให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเข้ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการได้
อนุมตั ิแต่งตังผูม้ ีความรูค้ วามสามารถทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
อนุมตั ิงบประมาณในการดําเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการ
มอบอํานาจให้ผบู้ ริหารดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย กรณีทีเป็ นเรืองสําคัญ มีผลกระทบสูง และเป็ นเรืองที
มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทุนในธุรกิจอืน การทํารายการขนาดใหญ่ เป็ นต้น หรือเรืองทีผูบ้ ริหารมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเพือลดความเสียงด้านการจัดการ และหาก
กฎเกณฑ์ของทางการกําหนดว่าจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกียวกับรายการดังกล่าว
กําหนดเรืองทีฝ่ ายจัดการจะต้องนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
กําหนดมาตรการเพือให้ผบู้ ริหารดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย แผนงานทีกําหนด และดูแลให้ผบู้ ริหารมี
การถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยังพนักงานทุกระดับขององค์กร
กํากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารดําเนินกิจการเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดใน
สัญญาทีเกียวข้อง
กํากับดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกําหนดปั จจัยความเสียง ประเมิน
ความเสียงหามาตรการจัดการความเสียงติดตามและตรวจสอบความเสียง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบ
บริหารความเสียงอย่างสมําเสมอ รวมทังดูแลให้มีการปลูกฝั งวัฒ นธรรมองค์กรทีคํานึงถึง ความเสียง (Risk
Culture) โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนทีมีประสิทธิผลและมีกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี
ทังนี หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกียวกับกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีดี มีดงั นี
กํา หนดหรือ อนุมัติ น โยบายและกลยุท ธ์ก ารบริห ารความเสียงโดยรวม นโยบาย การทํา ธุ รกรรมหรือ ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และระดับความเสียงทียอมรับได้ ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสียง (Risk Profile) ลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)
ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดําเนินธุรกิ จ
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึงรวมถึงกระบวนการกําหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี)
ทีสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงโดยรวม และระดับความเสียงทียอมรับได้
มอบหมายและดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงกําหนดเพดานความเสียง (Risk Limit) ให้สอดคล้องกับระดับความเสียง
ทียอมรับได้รวมทังสือสารให้บคุ คลทีเกียวข้องรับทราบและเข้าใจอย่างสมําเสมอ
มอบหมายและดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงกําหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบริหารความ
เสียงในภาพรวมและความเสียงประเภทต่าง ๆ รวมทังแนวทาง หรือ วิธีปฏิ บัติในการระบุ ประเมิ น ติ ดตาม
ควบคุม และรายงานความเสียง
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16. อนุมตั ิโครงสร้างองค์กรทีเอืออํานวยต่อการติดตาม กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบตั ิในการบริหารความเสียง
17. ดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรทีคํานึงถึงความเสียง
18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเสียงโดยรวม และ
ระดับความเสียงทียอมรับได้ อย่างน้อยปี ละครัง หรือทันทีทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
19. ติดตามฐานะความเสียงทังความเสียงโดยรวมและความเสียงประเภทต่าง ๆ
20. ดูแลให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องทีมันคงและเพียงพอ ทีจะ
รองรับการดําเนินธุรกิจทังในปั จจุบนั และอนาคต
21. ดําเนิน การให้ธนาคารมี และดํารงรักษาไว้ซึงระบบการควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายในทีเพีย งพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิ ผล เพือประโยชน์ของธนาคาร กําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจนเพือป้องกันและขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กาํ หนดนโยบายและวิธีการควบคุมดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูท้ ีเกียวข้องนําข้อมูล
ภายในของธนาคารไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตน พร้อมทังมีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในเป็ นประจําทุกสินปี
22. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลทีสําคัญต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และสาธารณะ เพือสนับสนุน
และแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลทีดีของธนาคาร
23. ประสานดุลยภาพทีดีระหว่างความแตกต่างของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่ กับธนาคารด้วยการให้ความเป็ น
ธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
24. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารโดยจัดให้มีการเปิ ดเผย นอกจากนี คณะกรรมการสามารถติดตามการ
ดําเนินงานของฝ่ ายจัดการได้ และให้ผถู้ ือหุน้ ติดตามผลการดําเนินงานของธนาคารได้อีกทอดหนึงด้วย
25. จัดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริงว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทังปั ญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพือให้คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุ งแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตามความ
เหมาะสม
26. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจําปี และแสดงไว้ค่กู ับรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ครอบคลุมเรืองสําคัญตามข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการธนาคาร เพือให้มนใจว่
ั ารายงานทางการเงิน
ของธนาคารมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชือถือได้
27. ดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงของธนาคารและบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารนําเป้าหมาย นโยบาย
และกลยุทธ์ทีสําคัญมาใช้ทวทั
ั งองค์กร รวมทังกําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการ เพือให้
ธนาคารและบริษั ท ลูก ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของธนาคารบรรลุเป้ า หมายตามนโยบายและกลยุท ธ์ที
คณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ หรือกําหนด
28. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคารจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ธนาคารทีมีเนือหาครบถ้วน โดยระบุการให้ความเห็นทีสําคัญเป็ นรายบุคคลสําหรับวาระเพือพิจารณาทีสําคัญ
29. ดูแลให้เกิดความมันใจว่าผูบ้ ริหารระดับสูงมีความสามารถในการจัดการงานของธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึงรวมถึงการแต่งตังผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการทีมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทังมี
แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง เพือให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถ ดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง
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30. กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริหาร เพือพิจารณาปรับค่าจ้างและบําเหน็จประจําปี โดย
คํานึงถึงหน้าทีความรับผิดชอบและความเสียงทีเกียวข้อง รวมถึงการเพิมมูลค่าของส่วนผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
ประกอบการพิจารณาประเมินผล
31. พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือ บุคคล
ใดทีทํากิจการให้กบั ธนาคาร โดยจะเป็ นผูท้ าํ การประจําหรือไม่ประจําก็ได้ ตามทีฝ่ ายจัดการนําเสนอ
32. แต่งตังบุคคลใดมาเป็ นทีปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอก
เพือช่วยเหลือให้ความคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมทังกําหนดค่าตอบแทน
และบําเหน็จให้ตามทีเห็นสมควร
33. แต่งตังกรรมการจํานวนหนึงเป็ นคณะกรรมการอืนหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพือดําเนินกิจการอย่างหนึงหรือ
หลายอย่างพร้อมทังกําหนดค่าตอบแทนและบําเหน็จให้ตามทีเห็นสมควร ทังนี โดยให้การสนับสนุน ดูแล มอบ
อํานาจให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที และสามารถจัดจ้างทีปรึกษาทีเชียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็น
เพิมเติมด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารได้ ตลอดจนจัดให้มีพนักงานประจําทีมีหน้าทีติดตาม หาข้อมูล ประสานงาน
เพือสนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการ
34. ดูแลให้มีการถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญต่อสัดส่วนหรือจํานวน
ของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบตั ิหน้าทีถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
35. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้และทันเวลา
36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการ อย่างสมําเสมอเพือให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
37. คํานึงถึ งจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อ มเป็ นสําคัญ นอกเหนื อจากการดําเนิ น กิ จ การเพื อผล
ประกอบการทางการเงิน
38. จัดให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการดําเนินงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ (Code of Ethics
and Conduct) ที ระบุห น้า ที และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการเพื อใช้อ ้า งอิ งในการปฏิ บัติ ห น้าที ของ
กรรมการทุกคน และกํากับดูแลให้มีการสือสารเพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไก
เพียงพอทีเอือให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิเป็ น
ประจํา
39. กํากับดูแลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิ จการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของกิ จการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้อม
40. กํากับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื อถื อ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability)
รวมทังการจัดการข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
41. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรเพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
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42. จัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ทีสอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจการ รวมทังดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
43. ดูแลให้ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้า
อย่างเป็ นธรรมตามธปท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็ นธรรม (Market
Conduct)
44. ดูแลให้ธนาคารและบริษั ทลูกในกลุ่มธุรกิ จทางการเงินของธนาคารมี นโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแส
ภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ทีมีประสิทธิภาพ
45. ดูแลให้มีการประเมินการปฏิบตั ิหน้าทีประจําปี ของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็ นรายบุคคล ทัง (1)
วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้
ประเมินภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบตั ิหน้าทีของผูบ้ ริหารในตําแหน่งสูงสุด
ของธนาคาร รวมทังดูแลให้กรรมการได้รบั การเสริมสร้างทักษะทีจําเป็ นในการทําหน้าทีอย่างต่อเนือง
คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมทีจะตัดสินใจโดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงําใดๆ และพร้อมทีจะคัดค้านในกรณี ทีมี
ความเห็นขัดแย้งหรือกรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมตั ิรายการต่างๆหรือเสนอความเห็นต่อผูถ้ ือ
หุน้ ให้อนุมตั ิตามทีเห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี
หลักความเพียงพอ
1) กระทําการทีเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
2) การตัดสินใจนันได้กระทําอย่างระมัดระวัง และ
3) การตัดสินใจนันได้กระทําอย่างซือสัตย์สจุ ริต โดยไม่มีผลประโยชน์สว่ นตน
หลักความระมัดระวัง
1) ทําโดยสมเหตุสมผลเยียงกรรมการทีอยูภ่ ายใต้สถานการณ์เช่นนันจะพึงกระทํา
2) ทําโดยมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ และ
3) ไม่มีเหตุทีน่าสงสัยว่าข้อมูลนันไม่นา่ เชือถือหรือไม่ถกู ต้อง
หลักความซือตรง
1) การกระทํานันมีจดุ มุง่ หมายโดยชอบ
2) การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
3) การไม่นาํ ข้อมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอืน
การสรรหา การแต่งตัง และการถอดถอนกรรมการ
เป็ นอํานาจหน้าทีของผูถ้ ือหุน้ ในการเลือกตังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้
ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการที โปร่ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แ ต่ ง ตังคณะกรรมการกํา หนด
ค่าตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ ให้ทาํ หน้าทีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะ
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ดํารงตําแหน่งกรรมการและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามทีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อน
จะนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการตามทีระบุไว้ในข้อบังคับ
ของธนาคารดังนี
โดยมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทังนี กําหนดให้กรรมการของธนาคารมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
ในการออกคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการของธนาคาร ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 16 คือ
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือ โดยถือว่าหนึงหุน้ มีหนึงเสียง
(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตังเป็ นรายบุคคลหรือหลายคนตามจํานวน
กรรมการทังหมดทีจะต้องเลือกตังในคราวนันก็ได้ ทังนี ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตังเป็ นรายบุคคลหรือหลายคน ให้แต่ละคนทีผูถ้ ือหุน้ ออกเสียง
เลือกตังได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือหุน้ นันมีอยูท่ งหมด
ั
โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผหู้ นึงผูใ้ ดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุด ตามลําดับ ลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลือ กตังเป็ น กรรมการ ตามจํา นวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ใช้การจับสลาก ตามวิธีทีประธาน
ในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนด
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีจะพึงมีออก
จากตําแหน่ง และในปี ตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ทังนี กรรมการซึง
พ้นตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
4. การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการทีคงเหลือ
อยู่เป็ นผู้ สรรหาบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทังนี
มติคณะกรรมการธนาคารจะต้องมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
นอกจากนี พระราชบัญ ญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ได้ให้อาํ นาจธปท.สังการให้ธนาคารพาณิ ชย์ถอดถอน
กรรมการหรือบุค คลซึงรับผิด ชอบในการดําเนิ นงานของธนาคารซึงเป็ นเหตุให้เกิ ด ความเสีย หายแก่ป ระโยชน์ของ
ประชาชนหรือไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของธปท.ออกจากตําแหน่งได้และให้ธนาคารแต่งตังบุคคลอืนโดยความเห็นชอบจาก
ธปท.เข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทน ทังนี ให้ถือว่าคําสังของธปท.ทีให้ถอดถอนหรือแต่งตังกรรมการนีเป็ นทีสินสุด
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ในปี 2563 รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยสรุปได้ดงั นี
หน่วย: ครัง
ลําดับ

รายชือกรรมการ
(จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุม/จํานวน
ครังทีประชุม)

(1)
คณะกรรมการ
ธนาคาร

(2)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(3)
คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบ
แทน สรรหา และ
การกํากับดูแล
กิจการ

1.
2.

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน
โนเออร์ ราชิด

12/12
12/12

3.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

11/12

14/15

4.
5.
6.
7.

ดร. รอม หิรญ
ั พฤกษ์

12/12

15/15

นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ
นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ

12/12
12/12
12/12

8.

นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ

4/4

6/6

นางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ (ไม่รบั

6/6

7/7

(4)
Board Risk and
Compliance
Committee

12/12
11/12
13/13
12/12
12/12
15/15
15/15
5/6

การต่อวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการ มีผลตังแต่วนั ที 26
มิถนุ ายน 2563)
9.

10.

นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั

3/4

3/4

นางสาวเซรีนา่ ตัน เหม่ ชเว็น
(ลาออก มีผลตังแต่วนั ที 30
กรกฏาคม 2563)

6/7

6/6

ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์มดั

3/3

เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล
อาฮ์มดั (ลาออก มีผลตังแต่วนั ที

9/9

6/9

3/4

5/6

8/8

7/8

30 กันยายน 2563)
11.

นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ (ลาออก มี
ผลตังแต่วนั ที กันยายน

)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

. คณะผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร มีดงั นี
1. นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการผูบ้ ริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียง
3. นายพรชัย ปั ทมินทร
ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
ผูบ้ ริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
4. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
ผูบ้ ริหารสูงสุดการเงิน
5. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
ผูบ้ ริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
6. นายตัน คีท จิน
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
7. นางสาวสิรพิ ร สนันไพเราะ
ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
8. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผูบ้ ริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
9. นายประภาส ทองสุข
ผูบ้ ริหารสูงสุดสือสารองค์กร
ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
10. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
11. นายเพา จาตกานนท์
ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารเงิน
12. นายลิม ยอง เทียน
ผูบ้ ริหารสูงสุดกลยุทธ์
13. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง

ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

14. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
15. นางสาวปาจรีย ์ ทองวานิช

ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้า
ผูบ้ ริหารสูงสุดกฎหมาย

ผูบ้ ริหารระดับสูงตังแต่รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ขึนไป และผูบ้ ริหารในสายงานบัญ ชีและการเงิน ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 ของธนาคาร ตามเกณฑ์นิยามผูบ้ ริหารทีกําหนดโดย สํานักงานก.ล.ต. มีจาํ นวน 14 คน ดังนี
1. นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
และผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และรักษาการผูบ้ ริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
2. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียง
3. นายพรชัย ปั ทมินทร
ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้ ริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
4. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
ผูบ้ ริหารสูงสุดการเงิน
5. นางบุษกร พุทธินนั ท์
ผูบ้ ริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
6. นายตัน คีท จิน
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
7. นางสาวสิรพิ ร สนันไพเราะ
ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
8. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผูบ้ ริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
9. นายประภาส ทองสุข
ผูบ้ ริหารสูงสุดสือสารองค์กร
10. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
11. นายเพา จาตกานนท์
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
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12. นายลิม ยอง เทียน
13. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
14. นางสาวแวววลัย วัฒนา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ผูบ้ ริหารสูงสุดกลยุทธ์
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
ผูบ้ ริหารควบคุมการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร เป็ นกรรมการบริหารโดยตําแหน่งและมีอาํ นาจหน้าทีตามที
คณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอํานาจหน้าทีในเรืองดังต่อไปนี
1. กํา กั บ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของธนาคารให้เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์ นโยบาย ข้อ บั ง คับ และเป้ า หมายตามที
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
2. บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณทีได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
3. กํากับดูแลบริหารให้พนักงานและลูกจ้างทุกระดับปฏิบัติหน้าทีให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร
4. ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทังในและ
ต่างประเทศ
5. เป็ นผูแ้ ทน หรือผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนธนาคารในการดําเนินงานทีเกียวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน
กํากับดูแล หรือกระทํานิติกรรมใดๆ ทีมีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใน
ขอบเขตวัตถุประสงค์และข้อบังคับธนาคาร
6. พิจารณาเรืองอืนใดทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร
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8.3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เลขานุการบริษัท

ธนาคารได้แต่งตัง นางปฏิมา จําปาสุต เป็ นเลขานุการบริษัทและทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการเพือให้คาํ แนะนําด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี ดังนี
- ให้คาํ ปรึกษา และคําแนะนําเบืองต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิขอ้ บังคับต่างๆของธนาคารให้
มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
- จัดให้มีและดําเนินการเรืองการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทังติดตาม
ให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการและมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หนังสือ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ของธนาคาร
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการใหม่ แนะนําลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม่
- จัดให้มีหลักสูตรฝึ กอบรม สัมมนาต่างๆ เพือเพิมพูนความรู ้ และพัฒนากรรมการให้มีทกั ษะและประสบการณ์ที
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การทําหน้าทีกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีกํากับธนาคาร เพือให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนืองด้านการปฏิบตั ิหน้าทีเลขานุการบริษัท รวมถึงการหาความรูด้ า้ นกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ทังนี รายละเอียดประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทาํ งานของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562)
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
ในรายงานนี จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนทีธนาคาร
จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยค่าเบียประชุม
และค่ารับรองในฐานะกรรมการธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรวมทังสิน
11,211,500 บาท (ปี 2562: 11,267,000 บาท) รายละเอียด ดังนี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร จํานวน 5,583,500 บาท (ปี 2562: 6,364,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2,458,800 บาท (ปี 2562: 2,104,400 บาท)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 1,542,600 บาท (ปี 2562: 1,602,000 บาท)
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
4. ค่าตอบแทน Board Risk and
จํานวน 1,626,600 บาท (ปี 2562: 1,196,600 บาท)
Compliance Committee

หน่วย: บาท
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
รายชือคณะกรรมการ

1. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
2. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน
อามิน โนเออร์ ราชิด
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์
4. ดร. รอม หิรญ
ั พฤกษ์
5. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ
6. นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
7. นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ
8. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สคิ (ไม่รบั
การต่อวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการ มีผลตังแต่วนั ที 26
มิถนุ ายน 2563)
9. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั
นางสาวเซรีนา่ ตัน เหม่ ชเว็น
(ลาออก มีผลตังแต่วนั ที 30
กรกฏาคม 2563)
10. ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน
อาฮ์มดั
เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุก บิน จัมมัล
อาฮ์มดั (ลาออก มีผลตังแต่วนั ที

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ

Board Risk and
Compliance
Committee

ประธานกรรมการ

2,107,500

-

462,000

-

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

508,000
528,000
528,000
528,000
528,000
264,000

498,000
516,000
516,000
928,800
-

480,000
312,000

522,000
462,000
182,000

กรรมการอิสระ

164,000

-

288,600

-

กรรมการ

132,000

-

-

120,000

กรรมการ

208,000

-

-

340,600

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ตําแหน่ง

กรรมการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
รายชือคณะกรรมการ

30 กันยายน 2563)
11. นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ (ลาออก
มีผลตังแต่วนั ที กันยายน
2563)
รวมค่าตอบแทน
ข.

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ

Board Risk and
Compliance
Committee

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการ

88,000

-

-

-

5,583,500

2,458,800

1,542,600

1,626,600

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการเพือพิจารณาปรับค่าจ้างและ
บําเหน็จประจําปี โดยคํานึงถึงหน้าทีความรับผิดชอบและความเสียงต่างๆทีเกียวข้อง รวมถึงการเพิมมูลค่าในส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบําเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร
หรือบุคคลใดทีทํากิจการให้กบั ธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ทีเหมาะสมในการจ่าย
โดยจ่ายให้แก่ผทู้ าํ การประจําหรือไม่ประจําก็ได้ตามทีฝ่ ายจัดการนําเสนอ ในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของ
เงินเดือนของผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนไปหรื
ึ
อผูซ้ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผูบ้ ริหารในสายงานบัญชี
และการเงิ น จํานวน 14 คน ตามนิ ยามผู้บ ริห ารของสํานักงานก.ล.ต. รวมเป็ นเงิน ทังสิน 113.08 ล้านบาท และจ่ าย
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึนไปจํานวน 51 คน ตามนิยามผูบ้ ริหารของ ธปท. รวมเป็ น
เงินทังสิน 307.10 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอืน
ในปี 2563 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่ผบู้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึนไป
หรือ ผู้ซึงดํารงตําแหน่งเที ย บเท่ าและผู้บ ริห ารในสายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น จํานวน 12 คน ตามนิ ย ามผู้บ ริห ารของ
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมเป็ นเงินทังสิน 5.0 ล้านบาท และสมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ขนไปจํ
ึ
านวน 48 คน ตามนิยามผูบ้ ริหารของ ธปท. รวมเป็ นเงินทังสิน 14.27 ล้านบาท
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8.5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

องค์กรและบุคลากร

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีพนักงานทังสินจํานวน 2,725 คน โดยเป็ นพนักงานทีประจําอยูส่ าขาจํานวน 613 คน
และพนักงานทีปฏิบตั ิงานทีสํานักงานใหญ่ จํานวน 2,112 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังนี
1. รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
1 คน
ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และ รักษาการผูบ้ ริหารสูงสุด
พาณิชย์ธนกิจ
2. ธุรกิจขนาดใหญ่
2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
108 คน
2.2 ธุรกิจบริหารเงิน
81 คน
3. ธุรกิจรายย่อย
1,329 คน
4. พาณิชย์ธนกิจ
140 คน
5. ธุรกรรมการเงิน
45 คน
6. บริหารความเสียง
107 คน
7. การเงิน
136 คน
8. สารสนเทศและปฏิบตั ิการ
562 คน
9. กฎหมาย
12 คน
10. กลยุทธ์
14 คน
11. ทรัพยากรบุคคล
54 คน
12. สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
11 คน
(รวมเลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร)
13 วิจยั
10 คน
14. สือสารองค์กร
23 คน
15. ตรวจสอบภายใน
43 คน
16. กํากับการปฏิบตั ิงาน
43 คน
17 บริหารงานประสบการณ์ลกู ค้า
6 คน
รวม
2,725 คน
นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทําแผนบริหารงานบุคคล
ธนาคารมีความมุ่งมันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผน
บุ ค ลากรภายใน เพื อทดแทนตํา แหน่ ง ต่ า งๆ ในองค์ก ร ให้พ นั ก งานมี ค วามพร้อ มทั งในด้า นความรู ้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมตามทักษะทีจําเป็ นในตําแหน่งงานนันๆ เพือสนับสนุน
การเติบโตในสายอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนือง ธนาคารได้นาํ เสนอ 3D Academy ขึนมาเพือช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ทีจําเป็ น
ต่อการเปลียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี ธนาคารยังคง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนืองนอกเหนือจากห้องเรียนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching
การเรี ย นรู ้จ ากผู้อื น (peer to peer learning) รวมถึ ง การเรี ย นการสอนผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-learning) บน
โทรศัพท์มือถือทีสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีทุกเวลาอีกด้วย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
เสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภทสินเชือทีอยู่
อาศัย สินเชือรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สินเชือเพือการศึกษา และสินเชือเอนกประสงค์ เพือให้ธนาคารสามารถแข่งขันกับ
ธนาคารชันนําของประเทศและรักษาพนักงานทีมีคณ
ุ ภาพให้คงอยู่กบั ธนาคารได้ ค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนประจําที
ธนาคารจ่ายให้แก่พนักงานในปี บญ
ั ชีดงั กล่าวเป็ นจํานวนรวมทังสิน 2,591.11 ล้านบาท นอกจากนี ธนาคารยังคงมีแผนที
จะปรับปรุงสวัสดิการเพือพนักงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนือง เพือทําให้ธนาคารเป็ นนายจ้างทีลูกจ้างเลือกและต้องการเข้า
ร่วมทํางานด้วย
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในปี 2563 ธนาคารได้จัด ฝึ กอบรมให้แก่พ นักงานรวมทังสินจํานวน 337 หลัก สูตร ประกอบด้วยการฝึ กอบรมภายใน
ธนาคารจํานวน 169 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน 168 หลักสูตร โดยมีจาํ นวนพนักงานเข้ารับการอบรม
จํานวนทังสิน 2,725 คน (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2563) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของพนักงานทังหมด หรืออัตราเฉลีย
เท่ากับ 3 วันต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพนักงานเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 5.4 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที
30 พฤศจิกายน 2563) ทังนี ธนาคารมุ่งเน้นการเพิมทักษะใหม่ๆ ทีจําเป็ นในการทํางานยุคดิจิทัล (Future Skills) โดย
ร่วมมือกับสถาบันทีมีชือเสียงและกลุม่ ซีไอเอ็มบีในการพัฒนาหลักสูตรพืนฐานเกียวกับทักษะความรูเ้ กียวกับธุรกิจดิจิตอล
ในรู ปแบบ Gamification ทีสามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกทีทุกเวลา นอกจากนี พนักงานกว่า 482 คนได้รบั การ
พัฒ นาทัก ษะใหม่ๆ ในระดับ ที สูงขึน (Intermediate) จากวิท ยากรภายนอกและผู้เชี ยวชาญภายในองค์ก ร อาทิ เช่ น
ห ลั ก สู ต ร Data Science, Tableau Tools and Data Analytic, Robotic Process Automation (RPA), New Digital
Technology เป็ นต้น
นอกจากนี ธนาคารยังให้ความสําคัญและสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ อย่างต่อเนือง อาทิ
เช่น หลักสูตรการวางแผนการลงทุนมืออาชีพ หลักสูตรขอรับใบอนุญาตการเป็ นนายหน้าประกันชีวิต/ประภันวินาศภัย
ตลอดจนถึงการ Reskill พนักงานให้มีความพร้อมในตําแหน่งงานทีมีความจําเป็ นในอนาคต (Future Jobs) อาทิเช่น
โครงการ Branch Transformation ทีมุ่งเน้น Reskill พนักงานบริการให้สามารถมีทกั ษะการขายเพือรองรับงานในอนาคต
ได้อย่างมืออาชีพ เป็ นต้น
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ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลียของพนักงานแบ่งตามประเภท

2563
ร้อยละ

ลาป่ วย
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน
อืนๆ
จํานวนวันลาป่ วยเฉลียต่อพนักงาน (วัน/คน)
จํานวนผูเ้ สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทีเกียวข้องกับการทํางาน (ราย)

12.65
0.0
87.35
2.38
0

2562
ร้อยละ
24.60
0.0
75.40
2.80
0

สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ธนาคารมีความห่วงใยต่อคุณ ภาพชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยในปี ทีผ่านมาธนาคารได้มุ่งเน้นการดูแล
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถกู สุขอนามัย เพือความปลอดภัยของพนักงานจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยได้นาํ แนวทางปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค และของกลุ่มซีไอเอ็มบีมาถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ซึงทําให้เกิดแนวทาง
หรือวิถีปฏิบตั ิแบบใหม่ (New Normal) ในสถานทีทํางาน กล่าวคือ


มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอลล์ ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนเพิมเติมการกรอกข้อมูลเพือคัดกรอง
การเดินทางไปในพืนทีเสียง และการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ สําหรับผูม้ าติดต่อ



การจัดทีนังทํางาน พืนทีส่วนกลาง ห้องประชุม ห้องทานอาหาร ให้มีการระยะห่าง 1-2 เมตร เพิมความถีใน
การทํา ความสะอาดจุด สัม ผัส สาธารณะด้ว ยแอลกอฮอล์ทุก ๆชัวโมง ฉี ด นํายาฆ่ า เชื อโรคทุก สุด สัป ดาห์
ตลอดจนดูแลให้มีอปุ กรณ์ทีจําเป็ นในการดูแลสุขลักษณะ (แอลกอฮอลล์ เจลล้างมือ ถุงมือ และนํายาฆ่าเชือ
โรค) อย่างพอเพียงอย่างน้อย 3 เดือน



นอกจากนียังคงจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การฝึ กซ้อมระบบดับเพลิงเป็ นประจําทุกเดือน การซ้อม
อพยพหนีไฟประจําปี และการตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางานทุกเดือน เพือให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

การจัดการด้านสิงแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน
ธนาคารมีนโยบายการอนุรกั ษ์พลังงาน เพือให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงพลังงานเกียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดการพลังงานภายใต้บงั คับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (Energy Conservation Policy) ซึงในปี
2563 ธนาคารได้มีมาตรการประหยัดพลังงานดังนี


การติดตังแผ่นฟิ ลเลอร์ของคูลลิงทาวเวอร์ เพือเพิมประสิทธิภารการทําความเย็นและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า



การเปลียนหลอดไฟแสงสว่างเป็ น LED เพือลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร
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การปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ 24-25 องศาเซลเซียส และตรวจเช็คระบบทําความเย็นให้มี
ความสมบูรณ์เป็ นประจําทุกเดือน เพือลดการใช้พลังงาน



ติดตังระบบหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่เพือทําให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน



การจัดการระบบบําบัดนําเสียให้เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษเพือรักษาสิงแวดล้อม



การปรับ เปลียนการใช้น ํายาเคมี ท างด้า นรัก ษาความสะอาดให้ม าเป็ น ประเภทจุลิ น ทรีย ์แ ทนเพื อรัก ษา
สิงแวดล้อม



การรณรงค์ให้ใช้นามั
ํ น E20 หรือ E85 เพือสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนทีผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ
และช่วยลดมลพิษทางอากาศ



จัดทําโครงการส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวตระหนักถึงการรักษาสิงแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ใช้วสั ดุที
สามารถนํามาใช้ซาได้
ํ อีก เพือลดปริมาณขยะอันอาจเป็ นการทําลายสิงแวดล้อม

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิ จการ ทําหน้าที
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนของกรรมการ โดยให้อยู่ในอัตราทีเหมาะสมกับ
ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย สอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธนาคารพาณิ ชย์ในระดับเดียวกัน รวมทังสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ์
ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทีคาดว่า
จะได้รบั จากรรมการแต่ล ะคน กรรมการที ได้รบั มอบหมายหน้า ที และความรับ ผิ ด ชอบเพิ มขึน เช่ น เป็ น สมาชิ ก ของ
คณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิมทีเหมาะสมด้วย ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน
กรรมการของธนาคาร และกรรมการชุดย่อยทังรูปแบบทีเป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของธนาคารใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนีจะทําให้มนใจว่
ั า ธนาคารจะสามารถ
ดึงดูดบุคลากรทีมีความสามารถ และรักษาและจูงใจพนักงานทีมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับสูงให้ปฏิบตั ิงานกับธนาคาร
เพือความสําเร็จอย่างยังยืนของธนาคาร ภายใต้หลักเกณฑ์ทีโปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน
ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมือเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชันนําอืนๆ ในประเทศไทย
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ธนาคารกําหนดค่าตอบแทนให้กบั พนักงานทุกคน อันประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่า
ล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ส่วนค่าตอบแทนอืน ธนาคารได้กาํ หนดสิทธิประโยชน์เกียวกับ
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การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุ เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และสวัสดิการ
เงินกูต้ า่ งๆ ทังทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั และตามทีธนาคารจะประกาศเปลียนแปลงต่อไป
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทน สรรหา และการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ รับ ผิ ด ชอบในการกํา หนดนโยบายการจ่ า ย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนรวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนของผูบ้ ริหารระดับตังแต่ผชู้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ (U ) ขึนไป ซึงรวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร เพือให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมตั ิ ซึงจะเชือมโยงกับผลการดําเนินงานของธนาคารทังในระยะสันและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชีวัดผลการปฏิบตั ิงาน ทังทีเป็ นตัวชีวัดด้านการเงิน ตัวชีวัด
ด้านลูกค้า ตัวชีวัดเกียวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทังตัวชีวัดด้านบุคลากร ทังนี ผูบ้ ริหารจะได้รบั
ค่าตอบแทนทังทีเป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอืนตามทีธนาคารกําหนด
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน
ทรัพยากรบุคคลจะกําหนดอัตราค่าตอบแทนทังทีเป็ นตัวเงินและค่าตอบแทนอืนของพนักงานระดับตังแต่ผอู้ าํ นวยการ
อาวุโส (U ) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน ตําแหน่งหน้าที คุณวุฒิ ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ เพือนําเสนอผูบ้ ริหารซึงมีอาํ นาจอนุมตั ิตามอํานาจอนุมตั ิของธนาคารพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การกําหนดค่าตอบแทน
การปรับขึนเงินเดือนประจําปี
พนักงานของธนาคารและผูบ้ งั คับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในปี ทีผ่านมาและกําหนดเป้าหมายในปี
ถัดไป ธนาคารจะพิจารณาปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบกับผลประกอบการของ
ธนาคารเป็ นหลัก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการและ
ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร ทังนี ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ นตามทีธนาคารเห็นสมควร
การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus)
ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Bonus) เป็ นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ
ให้พนักงานทราบเป็ นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละรายทีมีผลการ
ปฏิบตั ิงานไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์ทีคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิ รวมถึงไม่มีลกั ษณะต้องห้ามทีจะไม่มีสทิ ธิได้รบั เงินรางวัลพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการและได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
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นโยบายการสรรหาและการแต่งตังกรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการทีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ให้ทาํ หน้าทีพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีมี
คุณสมบัติเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตังและถอด
ถอนกรรมการตามทีระบุไว้ในข้อบังคับและกฎหมายทีเกียวข้อง
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รับผิดชอบในการทบทวนและพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลทีเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารของธนาคารเพือนําเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธปท.เพือพิจารณา
อนุมตั ิตามลําดับ ทังนีธนาคารได้มีการจัดทํากระบวนการจ้างผูบ้ ริหารของธนาคารเพือให้มันใจว่าการสรรหาและการ
แต่งตังผูบ้ ริหารซึงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดของธปท.และหน่วยงานราชการอืนๆ
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพือให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรืองถินกําเนิด
เชือชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทังการไม่ร่วม เกียวข้อง หรือสนับสนุนหน่วยงานหรือ
บุคคลทีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ
ธนาคารไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีการกระทําหรือการดําเนินการอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ โดยธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ เช่น การทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทีมีลิขสิทธิ ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพือควบคุมและติดตามดูแลการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีมีความเกียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ธนาคารจึงกําหนดนโยบายการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร (รายงานการมีส่วนได้เสีย)
โดยให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีมีความเกียวข้องต่อเลขานุการบริษัท
ภายใน 7 วันทําการ นับจากสินสุดรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมือมีการเปลียนแปลงข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะ
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นําเสนอสําเนารายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพือทราบภายใน 7
วันทําการนับจากวันทีเลขานุการบริษัทได้รบั รายงานดังกล่าวจากกรรมการและผูบ้ ริหาร
นโยบายและแนวปฏิบัติเรืองการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รปั ชันโดยเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมือวันที
21 พฤษภาคม 2562 ทังนี เพื อให้มันใจว่าธนาคารมี แ นวปฏิ บัติ และข้อกําหนดที เหมาะสมในการป้องกัน คอร์รปั ชัน
ธนาคารได้จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือง การต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบริษัทใน
เครือ ยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
นโยบายด้านความยังยืน
ด้วยความมุ่งมันของธนาคารในการปรับเปลียนองค์กรตามแผนกลยุทธ์ Forward23+ ของกลุม่ ซีไอเอ็มบี เพือสร้างองค์กร
ทีขับเคลือนด้วยเป้าหมายทีนอกเหนือไปจากเป้าหมายทางธุรกิจ ในปี 2563 ธนาคารได้จดั ทํานโยบายด้านความยังยืนสอง
ฉบับ ได้แก่ นโยบายเพือความยังยืน (CIMB Thai Sustainability Policy) และ นโยบายการให้บริการทางการเงินเพือความ
ยังยืน (CIMB Thai Sustainable Financing Policy) ซึงได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการธนาคารในเดือนธันวาคม
2563 และจะเริมดําเนินการตามนโยบายเป็ นเฟสๆ ตังแต่ปี 2564 เป็ นต้นไป
นโยบายดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดแนวทางสําหรับหน่วยงานต่างๆของธนาคารในการดําเนินงานทีอาจมีความ
เสียงด้านสิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) และผลกระทบต่อการ
ให้บริการทางการเงินและการระดมเงินทุนของธนาคาร เพือให้ธนาคารมีขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจต่างๆให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักและเป้าหมายขององค์กร ทีมุ่งให้บริการทางการเงินแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ และชุมชนโดยรวมด้วยความ
รับผิดชอบและเพือความยังยืน
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ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับของธนาคาร และบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หน่วยงานกํากับดูแลของ
ทางการ

รายละเอียดการถูกเปรียบเทียบปรับจากหน่วยงานกํากับดูแลของทางการ
สําหรับปี 2563
ยอดรวมทัง
สิน (บาท)

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

-

จํานวนสูงสุด 3 อันดับแรก
จํานวนเงิน มาตรา
กฎหมายที
(บาท)
เกียวข้อง
-

ความผิดทีถูกเปรียบเทียบปรับบ่อยทีสุด 3 อันดับแรก ในรอบ
5 ปี ทีผ่านมา
มาตรา
กฎหมายทีเกียวข้อง

-

-

-

-

มาตรา 66 และ
71
มาตรา 113

-

-

-

-

-

ในปี 2563 ธนาคารไม่มีรายการทีถูกเปรียบเทียบปรับ
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พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไข
เพิมเติม
-

ในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา ธนาคารถูกเปรียบเทียบปรับรวมทังสิน
2 รายการ

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

9.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

การกํากับดูแลกิจการ

9.1
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารเชือมันว่าความพยายามอย่างต่อเนืองของธนาคารในการสร้างวัฒนธรรมและโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการที
แข็งแกร่งทัวทังองค์กรจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณ ค่าเพิ มแก่ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม ดังนัน ธนาคารจึ งมุ่งมัน
ดําเนินการเพือกําหนดหลักปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดสําหรับกิจกรรม
ต่างๆ ของธนาคาร
ในปี 2563 ธนาคารได้รบั การประเมินคะแนนจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2563
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ในระดับ
ดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว โดยคะแนนเฉลียโดยรวมสูงถึงร้อยละ 90 ซึงสะท้อนถึงภาพการดําเนินธุรกิจของ
ธนาคารอย่างมีความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแลกิจการทีดี โปร่งใส และให้ความสําคัญต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
หลักการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีกระบวนการในการกําหนด ประเมิน และบริหารจัดการความเสียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ทีเกิ ดขึน โดย
กําหนดกระบวนการควบคุมภายในเพือให้การดําเนินธุรกิจและการควบคุมในด้านต่างๆ ซึงรวมถึงด้านการเงินและการ
ปฏิบัติการ ตลอดจนการกํากับ การปฏิบัติงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้าทีติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ของธนาคารให้ส ามารถขับ เคลือนองค์ก รเพือบรรลุเป้าหมายกลยุท ธ์ทีตังไว้ในขณะทีมี การปฏิบัติต ามกฎหมายและ
ระเบี ยบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี ธนาคารยังเน้น ให้ความรู ค้ วามเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานในเรือง
จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิทางวินยั
ธนาคารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพือใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
เพือให้ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจและเชื อมันในการบริหารจัดการธุรกิ จของธนาคาร อัน จะช่วยเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิมตลอดจนความมันคงในระยะยาวให้แก่ธนาคาร
คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที ประโยชน์ และหลักปฏิบตั ิของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ทีออกโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยังยืน ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครังที 2/2562 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีมติอนุมตั ิทบทวน
นโยบายหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารให้สอดคล้องกับ CG Code เพือนํามาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
ธนาคาร เพือให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกํากับดูแลกิจการทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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การกํากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ธนาคารคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิพนฐานอย่
ื
างเท่าเทียมกัน รวมทังมีการสือสารกับผู้
ถือหุน้ ในเชิงรุกอยูเ่ สมอ เช่น สิทธิในการซือขายหรือโอนหุน้ การได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของธนาคาร การมีสว่ นแบ่ง
กําไรอย่างเท่าเทียม และการเข้าร่วมประชุมเพือใช้สิทธิออกเสียง แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เพือพิจารณาตัดสินใจ
ในเรืองทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เช่น การแต่งตังกรรมการ การแต่งตังผูส้ อบบัญชี การจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั น
ผล การเพิมทุนหรือลดทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
ในปี 2563 เดิมคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 24 เมษายน 2563 เพือให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายทีให้ธนาคารจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ภายในสีเดือน นับแต่วนั
สินสุดรอบปี บญ
ั ชีของธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนืองด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงพิจารณา
เลือนวันจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ออกไปเป็ นวันที 26 มิถนุ ายน 2563 ตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว ซึงกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเพือบังคับใช้ในเวลานัน
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึงกําหนดไว้เดิมในวันที 24 เมษายน 2563 ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรืองเพือ
พิจารณาเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักเกณฑ์ที
ธนาคารกําหนด ซึงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 วันที 26 มิถนุ ายน 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ คนใดเสนอ
เรืองเพือบรรจุเป็ นวาระหรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
ธนาคารคาดการณ์ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในวัน ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ซึงเลือนออกไปเป็ นเดื อน
มิถุนายน 2563 อาจผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม เมือใกล้ถึงกําหนดวันจัดประชุม ธนาคารพบว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดยังคงน่าเป็ นห่วง ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคยังคงเข้มข้น เพือป้องกันการแพร่ระบาดใน
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ในเดือนพฤษาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเปลียนสถานทีจัดประชุมฯ
จากสํานักงานใหญ่ของธนาคาร เป็ นโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดําริ กรุ งเทพมหานคร ซึงมีหอ้ งจัดประชุม
ขนาดใหญ่อยู่บนชันพืนดิน เพืออํานวยความสะดวกให้ผเู้ ข้าประชุมไม่ตอ้ งขึนลิฟต์โดยสารร่วมกัน หรือนังประชุมติดกัน
จนเสียงต่อการแพร่กระจายของเชือ
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรการซึงกําหนดขึนเพือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หน่วยงานของธนาคารผูร้ บั ผิดชอบการจัดประชุม ได้ทาํ การติดต่อ
สอบถามและขออนุญาตหน่วยราชการทีเกียวข้อง นอกจากนี ในสถานทีจัดประชุม ยังจัดให้มีการวัดอุณหภูมิ การตรวจคัด
กรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม การสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ตลอดจนจัดทีนังในห้องประชุมให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ
ทีกําหนด จัดทําบันทึกทีนังของผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนเพือการตรวจสอบในภายหลังหากมีเหตุติดเชือเกิดขึน จัดเตรียมแอลกอ
ฮอลล์ลา้ งมือไว้ทวพื
ั นทีโดยรวม และจัดห้องประชุมสํารองไว้รองรับผูถ้ ือหุน้ กรณีหอ้ งประชุมหลักบรรจุผรู้ ว่ มประชุมเต็ม
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อัตราทีกําหนด ด้วยความคํานึงถึงสุขภาพของส่วนรวมโดยการปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวทางทีกําหนดอย่างเคร่งครัด
ธนาคารได้รบั คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
เพิมสูงขึนเป็ นร้อยละ 98
ในการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ธนาคารได้ระบุวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรืองเสนอเพือทราบ
หรือเพือพิจารณา รวมทังได้ระบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ซึงประกอบด้วยขันตอนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และ
รายงานประจําปี 2562 โดยธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนาย
ทะเบียนหุน้ ของธนาคาร เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพือพิจาณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน รวมทังได้
เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมเป็ นเวลา 30 วัน เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงมติ นอกจากนี ธนาคารยังได้
แจ้งผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตลอดจนโฆษณาคําบอก
กล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันตามทีกฎหมายได้
กําหนด
ในวันประชุม ผูถ้ ื อหุน้ ธนาคารได้อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าทีรับลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ และเพือรักษา
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ โดยธนาคารได้นาํ ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพือจัดพิมพ์
บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2563 ธนาคารได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ลว่ งหน้าก่อนเวลาประชุมนานกว่าปกติ เนืองจากมีขนตอนเพิ
ั
มขึนในส่วนของการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื อ ซึงอาจทําให้ก ารลงทะเบี ย นล่าช้า กว่าเดิ ม ในระหว่างการประชุม ผู้ถื อหุ้น สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพือใช้สิทธิออกเสียงในวาระทียังไม่ลงมติได้ และในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะมอบให้
บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จดั ทําแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และได้
แนบแบบฟอร์มดังกล่าวจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม นอกจากนี เพือหลีกเลียงไม่ให้มีการรวมตัวของ
คนจํานวนมาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือดังกล่าว ธนาคารได้สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ มอบอํานาจ
ให้กรรมการอิสระของธนาคารออกเสียงลงคะแนนแทน โดยได้เสนอชือกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาใน
การมอบฉันทะ ทังนี ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2563 มีผถู้ ือหุน้ จํานวน 10 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระทีธนาคาร
เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2563 กรรมการธนาคารทีเข้าร่วมประชุมมีจาํ นวนทังสิน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.54 ส่วน
กรรมการธนาคารอีก 5 คน ซึงอยู่ต่างประเทศ ได้แก่ ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง (ประธานกรรมการ) เอ็นจิก โอมาร์ ซิ
ดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด เอ็นจิก ชาฮ์นซั ฟารุ ก บิน จัมมัล อาฮ์มัด นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น และ นางวาท
นันทน์ พี เทอร์สิค ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ เนืองจากข้อจํากัดในการเดินทางระหว่างประเทศในสถานการณ์
ระบาดของโรคโควิด-19 สําหรับจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม มีผถู้ ือหุน้ ทีมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผูถ้ ือหุน้ ทีมอบ
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ฉันทะรวมจํานวน 70 ราย รวมเป็ นจํานวนหุน้ ทังสิน 34,822,261,748 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 94.9858 ของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้ทงหมด
ั
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2563 ได้อนุมตั ิตามข้อเสนอของ นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการธนาคาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะจาก CIMB Bank Berhard ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ทีเสนอให้แต่งตังนายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ ซึงเป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รวมทังเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ทําหน้าทีเป็ น
ประธานในทีประชุม แทนประธานกรรมการซึงไม่สามารถมาประชุมได้ ก่อนเริมประชุมในระเบียบวาระต่างๆ ประธานในที
ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชีแจงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงสิทธิ ในการลงคะแนนเสียง ประธานในทีประชุมได้ให้
ความมันใจว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ นอกจากนี
ธนาคารยังได้นาํ เสนอข้อมูลในระบบวีดีทศั น์ รวมทังจัดให้มีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพืออํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้
ต่างชาติ ทังนี กรรมการและผูบ้ ริหารทีเกียวข้องได้ตอบคําถาม รวมทังให้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน นอกจากนี
การนับคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็ นไป
ตามลําดับในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิมหรือสลับวาระการประชุมในการนับคะแนนเสียง ธนาคารใช้บตั รคะแนน
เสียงทีมีบาร์โค้ด และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ภายหลัง การประชุม ผู้ถื อ หุ้น
ธนาคารได้จัด ทํา รายงานการประชุม อย่า งถูก ต้อ งครบถ้ว น อาทิ สรุ ป สาระสําคัญของคําถาม คําชีแจง ตลอดจน
ข้อคิดเห็นต่างๆ และคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียงจํานวนเท่าไร เป็ นต้น โดยธนาคารได้จดั ส่งร่างรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อหน่วยงานกํากับดูแลที
เกี ยวข้ อ งภายในกรอบเวลาตามที กฎหมายและกฎระเบี ย บที เกี ยวข้ อ งกํ า หนด รวมทั ง เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
www.cimbthai.com เพือให้ผถู้ ือหุน้ ใช้อา้ งอิงด้วย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทังหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ ทุกราย ธนาคารจึงได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพือป้องกัน
การนําข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารได้กาํ หนดหลักเกณฑ์หา้ มมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูล
ภายในอันเป็ นสาระสําคัญและมีผลกระทบต่อการเปลียนแปลงหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ไปใช้เพือทําการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนทีข้อมูลนันจะเผยแพร่ส่สู าธารณชน
นอกจากนี กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงตังแต่ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึนไป หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า และ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารหน่วยงานขึนไปหรือเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรือการเงิน รวมถึงบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั
กรรมการหรือผูบ้ ริหาร ได้แก่ค่สู มรสหรือผูท้ ีอยูก่ ินกันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
และนิติบคุ คลทีกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือคูส่ มรสหรือผูท้ ีอยูก่ ินกันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) หรือบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ซึงถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมด
และมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากทีสุดในนิติบคุ คลดังกล่าว มีหน้าทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซือล่วงหน้า
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รวมถึงรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมีการซือ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สํานักงาน ก.ล.ต.) และนําส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้กบั สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของธนาคารภายในกําหนดเวลา
เดียวกัน และเพือเป็ นข้อมูลเกียวกับการถือหุน้ และ/หรือหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการ
ของธนาคารเปิ ดเผยการซือขายหุน้ และการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคาร โดยให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ทราบด้วย นอกจากนี ธนาคารยังได้จัด ทําหลัก จริย ธรรมและหลักจรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ ริห าร ตลอดจน
พนักงานของธนาคาร ทีครอบคลุมเรืองการใช้ขอ้ มูลภายใน และแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที โดยหลีกเลียงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพือให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารให้ความสําคัญกับสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า
คูค่ า้ เจ้าหนี และหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร (CIMB Thai Code of Conduct)
1. ลูกค้า
ธนาคารมุง่ มันในการนําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ และการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทังปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในการทําธุรกรรมต่างๆ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ธนาคารได้จัดตังหน่วยงานบริหารงาน
ประสบการณ์ลกู ค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยหน่วยงานนี จะทํางานร่วมกับศูนย์บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์ และหน่วยงานอืนๆ เพือทําหน้าทีรับและดําเนินการเกียวกับเรืองร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า ทังนี หน่วยงาน
บริหารงานประสบการณ์ลกู ค้าได้จดั ทํานโยบายการจัดการเรืองร้องเรียนเพือเป็ นเอกสารอ้างอิงหลักและเป็ นแนวทางใน
การรับ เรืองร้อ งเรีย นของลูก ค้า ตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ข องกลุ่ม ซี ไอเอ็ ม บี แ ละหน่ วยงานราชการ หน่ว ยงาน
บริหารงานประสบการณ์ลกู ค้าเป็ นหน่วยงานกลาง มีความเป็ นอิสระในการบริหารจัดการเรืองร้องเรียนของลูกค้า เพือให้
มันใจว่าเรืองร้องเรียนต่างๆ ได้รบั การแก้ไขจากหน่วยงานผูเ้ ชียวชาญเฉพาะเรืองอย่างมีประสิทธิผล เป็ นธรรม และทัน
เหตุการณ์ ซึงการจัดการเรืองร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็ นรูปธรรมนีมีผลต่อความไว้วางใจและความเชือมันของลูกค้าต่อ
ธนาคารเช่นกัน นอกจากนี ธนาคารยังให้ความสําคัญ กับการรักษาข้อมูลของลูกค้าโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อ มูล ดังกล่าวให้กับบุค คลอืน เว้น แต่เป็ น กรณี เปิ ดเผยตามที
กฎหมายกําหนดหรือได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้าเท่านัน
ทังนี ในช่วงทีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ซึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทังระดับจุลภาคและมหภาคใน
ประเทศ ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
สินเชือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึงธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตาม
หนังสือเวียนของ ธปท. โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลกู ค้ามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการการสือสารและการ
ลงทะเบี ยนของลูกค้าเพื อเข้าร่วมมาตรการ ผ่านการกําหนดข้อความสําหรับสือสารกับลูกค้าทังในช่วงก่อนและหลัง
ลงทะเบี ย น ซึงการดําเนิ น การนีเป็ น ความร่วมมื อ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานปฏิบัติ การสิน เชื อรายย่อ ย
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หน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานกฎหมาย หน่วยงานสือสารองค์กร และหน่วยงานอืนๆ ทีทําหน้าทีในการดูแล
ลูกค้า เพือให้มนใจว่
ั าลูกค้าของธนาคารจะได้รบั ข้อมูลทีถูกต้องเกียวกับมาตรการต่างๆ และได้รบั การช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระในช่วงเวลาทียากลําบากได้อย่างทันท่วงที
2. ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารให้ความสําคัญกับการมีระบบการทํางานทีทําให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ถื อเป็ น นโยบายที พนัก งานทุกคนต้องถื อปฏิบัติ ธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนที เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ปกป้อ งรักษา
ทรัพย์สนิ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม ในขณะเดียวกันก็สง่ เสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สทิ ธิอย่างเต็มทีและเท่าเทียม
กันในลักษณะทีเปิ ดเผย เว้นแต่ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ใดมีส่วนได้เสียในเรืองทีมีการพิจารณาในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทีมี
ส่วนได้เสียรายนันจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรืองดังกล่าว นอกจากเป็ นการลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
3. พนักงาน
ธนาคารเชื อมันในการปฏิบ ตั ิต ่อ พนัก งานทุก คนอย่า งเป็ น ธรรม และให้ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาคุณ ภาพของ
บุคลากร โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนือง เพือให้พนักงานมีโอกาสในการยกระดับ
การปฏิบตั ิงานของตนและมีทางเลือกในการพัฒนาวิชาชีพมากขึน การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารมีการเติบโตที
ยังยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็ นอย่างดี แม้แต่ในภาวะทีตลาดมีการแข่งขันรุนแรงก็ตาม
4. เจ้าหนีและคู่ค้า
ธนาคารยึดมันในการรักษามาตรฐานการดําเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยทํา
ธุรกิจกับเจ้าหนีและคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบทีเกียวข้อง
5. คู่แข่ง
ธนาคารเห็นความสําคัญของการดําเนินธุรกิจทีมีการแข่งขันและเป็ นธรรม จึงปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
รวมทังไม่กา้ วล่วงเข้าไปยังข้อมูลทีเป็ นความลับของคูแ่ ข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชือเสียงของคูแ่ ข่ง โดยมีการกําหนด
หลักปฏิบตั ิทีดีทางจริยธรรมและกฎหมายเพือเป็ นแนวทางสําหรับพนักงาน
6. ชุมชนและสังคม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกต่อชุมชนและสิงแวดล้อมได้ จึงได้มีการทําและส่งเสริมกิจกรรม
การกุศลต่างๆ หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิ น โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพือช่วยเหลือพระภิกษุ สงฆ์
เด็กทีด้อยโอกาส และชุมชนโดยทัวไป (โปรดดูรายละเอียดกิจกรรมเพือสังคมของธนาคารได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคม”)
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4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธนาคารตระหนักและให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ทันการณ์ ชัดเจน และทัวถึง โดยเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่า วสารต่า ง ๆ เพื อให้ผู้ล งทุน และผู้ที เกี ยวข้อ งได้รบั ทราบผ่ านช่ อ งทางและสื อการเผยแพร่ข ้อ มูล ต่า งๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของธนาคาร ทังข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลในแบบรายงาน
ประจําปี ตามหลักเกณฑ์ของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 562) และการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีจะสร้างความเชือมันให้แก่นกั ลงทุนต่อตลาดทุนไทย รวมทังให้บริการ
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และ
ประชาชนทัวไป การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้แก่




หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และสํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทําหน้าทีในการเผยแพร่ขอ้ มูลธนาคารและเป็ นตัวแทนใน
การสือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สือมวลชนและผูท้ ีสนใจทัวไป รายงานผลประกอบการ การทําธุรกรรม
ทีเป็ นสาระสําคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆทีเกียวข้อง
ในปี 2563 ธนาคารมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพือนําเสนอข้อมูลทังทางตรงและทางอ้อมดังนี
1. นักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ ายบริหารได้มีการประชุมทางโทรศัพท์ จํานวน 3 ครัง กับสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ
ได้แก่ บริษัท ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด Moody's Investors Service (MOODY'S) และ Rating Agency
Malaysia Bhd (RAM) เพือรับทราบสถานภาพการประกอบการ
2. จัดทําการเผยแพร่ขา่ ว (Press Release) ในกรณีทีธนาคารมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจทีสําคัญ
3. มี ช่ อ งทางให้ข ้อ มู ล และตอบข้อ ซัก ถามของผู้ล งทุ น และสื อมวลชนที ติ ด ต่ อ ทางไปรษณี ย ์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ที
ir@cimbthai. com ห รื อ ท า ง โ ท ร ศั พ ท์ 02-626-7820 ห รื อ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/
การแถลงข่าวต่อสือมวลชนเพือเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสูป่ ระชาชนทัวไปเกียวกับผลประกอบการของธนาคารและทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพือให้ผสู้ นใจได้ทราบข้อมูลอย่างทัวถึง และเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
ทังในประเทศและต่างประเทศได้สอบถามธนาคารเกียวกับผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ีมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ มีความเชียวชาญในสาขา
ด้านการเงิ น และการธนาคาร การบริหารธุรกิ จ การตลาด กฎหมาย การบัญ ชี ตรวจสอบ และเป็ น บุคคลที เคยดํารง
ตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ รวม 11 คน ทําให้คณะกรรมการธนาคารมีองค์ประกอบตามทีกําหนดใน Board Skill Matrix
ของธนาคาร ช่วยทําให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิ จของธนาคาร การเลือกตัง
คณะกรรมการของธนาคารเป็ นไปตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และตามข้อบังคับธนาคาร ซึงกําหนดให้คณะกรรมการของ
ธนาคารมี จ ํา นวนไม่ น ้อ ยกว่ า 5 คน และไม่ เกิ น 12 คน โดยธนาคารได้ก ํา หนดโครงสร้า งและองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการและการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องตามประกาศธปท. เรือง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
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การเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบด้วย
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ

3
2
6

คน
คน
คน (คิดเป็ นร้อยละ 54.54 ของกรรมการทังคณะ)

โดยกรรมการอิสระ 4 คนดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณ สมบัติทีสอดคล้องตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี
นอกจากนี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตังกรรมการคนหนึงเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการ
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีระหว่างกัน
อย่างชัดเจน เพือแบ่งแยกอํานาจหน้าทีในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการบริหารงานประจําออกจากกัน
ไม่ให้คนใดคนหนึงมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด ตลอดจนเพือความเป็ นอิสระของประธานกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการธนาคารมีวาระดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการที จะพึงมีออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อๆไปให้
กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการทีออกจากตําแหน่งอาจได้รบั การเลือกตังเข้า
มาใหม่ก็ได้
ธนาคารกําหนดนโยบายเรืองการดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนของคณะกรรมการไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการ เพือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทีดีของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง เช่น ธปท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี

กรรมการ ผูจ้ ัดการ และผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการและทีปรึกษาของของธนาคาร สามารถเป็ นประธานกรรมการ
หรือกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ในบริษัทอืนได้ไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ โดยไม่รวม
การดํารงตําแหน่งในธนาคาร
กรรมการ ผูจ้ ัดการ ผูม้ ี อาํ นาจในการจัด การ และทีปรึก ษาของธนาคาร สามารถเป็ นกรรมการในบริษั ทจด

ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ทังในประเทศและต่า งประเทศได้ไม่เกิ น 5 บริษั ท (นับ การดํา รงตํา แหน่ งเป็ น
กรรมการของธนาคารเป็ น 1บริษัทด้วย) ทังนี ไม่นบั รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีธนาคารได้มาจาก
การปรับโครงสร้างหนี
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ธนาคารได้แต่งตัง นางปฏิมา จําปาสุต เป็ นเลขานุการบริษัทและทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการเพือให้คาํ แนะนําด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี ดังนี
- ให้คาํ ปรึกษา และคําแนะนําเบืองต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิขอ้ บังคับต่างๆของธนาคารให้
มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
- จัดให้มีและดําเนินการเรืองการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทังติดตาม
ให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามมติคณะกรรมการและมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
- จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร หนังสือ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ของธนาคาร
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการใหม่ แนะนําลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารให้แก่กรรมการใหม่
- จัดให้มีหลักสูตรฝึ กอบรม สัมมนาต่างๆ เพือเพิมพูนความรู ้ และพัฒนากรรมการให้มีทกั ษะและประสบการณ์ที
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การทําหน้าทีกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีกํากับธนาคาร เพือให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ/กําหนด
- อบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนืองด้านการปฏิบตั ิหน้าทีเลขานุการบริษัท รวมถึงการหาความรูด้ า้ นกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ข. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ Board Risk and Compliance Committee เพือช่วยกลันกรองการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ตลอดจน
เพือให้ธนาคารมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี
ค. บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ความเป็ นผู้นําและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็ นบุคคลทีมีภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์ มีความรู ้ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้ความสําคัญ กับ
ผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อม มีความหลากหลายของทักษะ และมีความสามารถเฉพาะด้านทีเป็ นประโยชน์กับ
ธนาคาร คณะกรรมการธนาคารกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของธนาคาร เพือส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนําไปใช้เป็ นกลยุทธ์และ
ตังเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของธนาคาร และติดตามดูแลให้ธนาคารมีการ
นํากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิจริง ตลอดจนจัดให้มีนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานด้านต่างๆ รวมทังกําหนดให้มี
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การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางดังกล่าวอย่างสมําเสมอ เพือให้แน่ใจว่าธนาคารจะสามารถดําเนินธุรกิจได้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ทีเปลียนแปลง
ธนาคารกําหนดบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบตลอดจนการสรรหา การแต่งตัง และการถอดถอนกรรมการของ
ธนาคารไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการและข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอาํ นาจและมุ่งปฏิบตั ิหน้าทีให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตามดูแลให้มีระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสียงที มีประสิทธิ ภาพ และสามารถประเมิ นการบริหารงานของฝ่ ายจัดการตาม
นโยบายและกลยุทธ์ทีวางไว้ได้อย่างเป็ นรูปธรรม
2. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารกําหนดหลัก จริย ธรรมและหลัก จรรยาบรรณทางธุรกิ จ ของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจของธนาคารทีมีตอ่ ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน คู่
ค้า/เจ้าหนี ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ การรักษาความลับของ
ลูกค้า ความซือสัตย์ ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรมในวิชาชีพ ความรู ้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด อีกทังให้ความร่วมมือต่อองค์กรทีกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็ นภาระหน้าทีทีบุคลากร
ของธนาคารทุกคนต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารเป็ น
ประจําโดยใช้ดลุ ยพินิจอย่างถูกต้อง หากพบว่ามีการละเมิดหลักการกํากับดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดําเนินการ
ลงโทษผูล้ ะเมิดนันทางวินยั (โปรดดูรายละเอียดหลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารได้ทีเว็บไซต์
ธนาคาร www.cimbthai.com) ทังนี ธนาคารได้สือสารให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรม
และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผ่านระบบ Sync-Up ของธนาคาร
ธนาคารมีมาตรการป้องกันเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันทีไม่เหมาะสม โดยได้กาํ หนดในนโยบาย ดังนี
 นโยบายในการพิจารณาให้สินเชือ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมทีมีลก
ั ษณะคล้ายการให้สินเชือแก่ผถู้ ือ
หุน้ รายใหญ่ ของธนาคาร และผูท้ ีเกี ยวข้อง หรือแก่กิจการทีมีผลประโยชน์เกี ยวข้องกับธนาคาร กรรมการ หรือผูม้ ี
อํานาจในการจัดการของธนาคาร ซึงอัตราส่วนในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราส่วนทีธปท.กําหนด
ทังนี ธุรกรรมดังกล่าวจะได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการหรือผูม้ ีอาํ นาจในการ
จัดการทีมีผลประโยชน์เกี ยวข้องกับการให้สินเชือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้
สินเชือนันๆ เข้าร่วมพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี ธนาคารยังมีนโยบายเกียวกับข้อห้ามและหลักเกณฑ์ในการให้สินเชือ
ก่อภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือแก่กรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของธนาคารและ/
หรือบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึงมีการกํากับดูแลและ
ดําเนินการทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย และหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง
 น โย บ าย Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะน โย บ าย Personal Account Dealing ซึ งกํ า ห น ด
จรรยาบรรณ ข้อห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับการป้องกันการล่วงรู ห้ รือใช้ขอ้ มูลภายในของลูกค้าซึงยังไม่มี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

การเปิ ดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพือประโยชน์ตนเองหรือบุคคลใดๆ อัน เนืองจากการปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รบั
มอบหมายจากธนาคาร
นโยบายเกียวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญ โดยกําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตกลง
เข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือ การตกลงเข้าทํารายการเพือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ที
สําคัญ และ/หรือ สิทธิ ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพ ย์ทีสําคัญ ของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง

ในการพิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หากรายการดังกล่าวเข้าเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกันกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการธนาคาร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่าผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหารซึงดํารงตําแหน่ง
ในการเงิ น และผูท้ ี เกี ยวข้อ งอื นๆ ตามข้อ กําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัด การต้อ ง
ดําเนินการดังนี
1) ดูแลให้สาระของรายการเป็ นธรรม คือ รายการนันจะต้องสมเหตุสมผล เป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดต่อธนาคาร และ
เงือนไขของรายการไม่แตกต่าง หรือเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และ
2) ดูแลให้กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบอย่างเพียงพอ
การดําเนินการอนุมัติรายการทีเกียวโยงกัน มีขันตอนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือขอมติเห็นชอบ โดยผูอ้ นุมัติ
จะต้องไม่เป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียกับการทํารายการ และกรรมการทีมีสว่ นได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง นอกจากนี
กรณีทีรายการดังกล่าวต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ธนาคารอาจจัดให้มีความเห็นจากทีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพิมเติม
ง. การประชุมคณะกรรมการ
โดยปกติ ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึงครัง เพือให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของ
ธนาคารซึงกําหนดให้ตอ้ งมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยหนึงครังในทุกๆไตรมาส ทังนี ในการกําหนดวัน
ประชุม ธนาคารจะกําหนดวันประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดทังปี
ในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง ธนาคารจะกําหนดวาระการประชุมเพือทราบและเพือพิจารณาอย่างชัดเจน
และอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิมเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะ
จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบวาระต่างๆ เป็ นการล่วงหน้า เพือให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พิจารณาศึกษา
รวมทังจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็ นผูจ้ ดบันทึกการประชุมเป็ นลาย
ลัก ษณ์อักษร และจัดเก็ บ รายงานการประชุม ที ผ่านการรับ รองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื อให้พ ร้อ มสําหรับ การ
ตรวจสอบของคณะกรรมการและหน่วยงานทีเกียวข้อง ในปี 2563 ธนาคารได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
รวมทังสิน 12 ครัง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ”)
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เพือให้การปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการมีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมหารือระหว่าง
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร เพืออภิปรายเรืองต่างๆ ของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในปี 2563 มีการประชุม
ระหว่างกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 2 ครัง ในวันที 16 กรกฎาคม 2563 และ วันที 25 พฤศจิกายน 2563
จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารจัดให้มี การประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น ประจําทุกปี เพือให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะ
นําไปสูก่ ารปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยแบบประเมินผลการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินแบบรายคณะ ทัง (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธี
ประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ซึงแบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณ สมบัติของคณะกรรมการ 2)
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทําหน้าทีของกรรมการ 5)
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริหาร และการประเมินแบบรายบุคคล ซึงแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท
หน้า ที และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ซึงมี ร ะดับ คะแนนตังแต่ 0-4 จากไม่ เห็ น ด้วยอย่างยิ ง หรือ ไม่มี ก าร
ดําเนินการในเรืองนัน ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเรืองนันอย่างดีเยียม โดยเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารเป็ นผูร้ วบรวมและประมวลผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเพือเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป
ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ ในปี 2563 สรุ ป ได้ดังนี 1) การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของ
คณะกรรมการธนาคารทังคณะ มีระดับคะแนนเฉลียโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.66 2) การประมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล มีระดับคะแนนเฉลียโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.43 3) การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคลแบบไขว้ มีระดับคะแนนเฉลียโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.55
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและกํากับดูแล
กิจการ และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี เพือให้
คณะกรรมชุดย่อยแต่ละคณะได้ทาํ การทบทวนการปฏิบตั ิหน้าทีของตนเองในรอบปี ทีผ่านมา ตามขอบเขตหน้าทีและความ
รับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนําผลการประเมินไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
หน้าที ทังนี การประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยใช้วิธีการประเมินตนเองแบบรายคณะและประเมินแบบ
รายบุคคล โดยเลขานุการคณะกรรมการได้สง่ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้แก่กรรมการแต่ละคณะเพือทําการประเมิน
และได้สรุปผลการประเมินและนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดย่อยมาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณา
และนําความเห็นมาใช้ในการพัฒนาต่อไป
นอกจากนี ธนาคารยังได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
เป็ นประจําทุกปี เพือพิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีวดั ผลสําเร็จ (Key Performance Indicator) ทีกําหนดตามกลยุทธ์และ
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เป้าหมายในแต่ละปี โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็ นผูท้ าํ หน้าทีรวบรวมผลประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหารมานําเสนอต่อประธานกรรมการเพือพิจารณา
ฉ. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที
กํา หนดโดยพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชน พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ของหน่ ว ยงานที กํา กับ ดูแ ล ทังนี
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีอตั ราทีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ระดับค่าตอบแทนของสถาบันอืน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี


ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ธนาคารกําหนดเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบังคับของธนาคารอย่างกว้างๆ เพือให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอทีจะ
ปรับเปลียนได้ตามผลการดําเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยข้อบังคับธนาคารกําหนดให้ธนาคารสามารถ
พิจารณาให้สิทธิ กรรมการในการได้รบั ค่าตอบแทนจากธนาคารในรู ปของเงิ นรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ซึงทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาอนุมตั ิ โดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้
ทังนี ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิท ธิ ข องพนัก งานหรือ ลูก จ้า งของธนาคารซึ งได้รบั เลือ กตังเป็ น กรรมการในอัน ที จะได้ร ับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็ น ผูเ้ สนอข้อ มูล ค่าตอบแทนกรรมการ ซึงได้กาํ หนดขึนโดยคํานึงถึงปั จ จัยต่างๆ เช่น ความ
สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอืนๆ เพือให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 26 ประจําปี 2563 เมือวันที 26 มิถนุ ายน 2563 ได้อนุมตั ิปรับค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยประจําปี 2563 เพิมขึนจากอัตราเดิม เป็ นอัตราใหม่ซงมี
ึ รายละเอียดดังนี
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บาท/คน
ตําแหน่ง

ค่าเบียรายเดือน
(ประจําตําแหน่งกรรมการ)
140,000
-

ปี 2563
ค่าเบียประชุม
(รายเดือน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ
หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็ นผูเ้ สียภาษี เงินได้เอง
. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครังเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจํานวนครังของการประชุมต่อเดือน
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ค่าเข้าประชุม
50,000
50,000

50,000
50,000
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
ตําแหน่ง

บาท/คน

ค่าเบียรายเดือน(ประจํา
ตําแหน่งกรรมการ

ปี 2563
ค่าเบียประชุม
(รายเดือน)

ค่าเข้าประชุม
(รายครัง)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
50,000
50,000

กรรมการ
50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance
Committee

ประธานกรรมการ
50,000
50,000

กรรมการ
50,000
หมายเหตุ:
1. กรรมการเป็ นผูเ้ สียภาษี เงินได้เอง
. ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจํานวนครังของการประชุม

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะทีเศรษฐกิจได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัวโลก ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครังที 26 ประจําปี 2563 ได้อนุมตั ิให้บงั คับใช้อตั ราใหม่ดงั กล่าวตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการธนาคาร






กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมี สิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนเพิมจากการทีได้รบั มอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบ
เพิมขึนตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
คณะกรรมการอาจแต่งตังบุคคลใดมาเป็ นทีปรึกษาคณะกรรมการ เพือช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของ
ธนาคาร โดยกําหนดค่าตอบแทนตามทีเห็นสมควร
คณะกรรมการมีหน้าทีเปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง

ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
และศึกษาดูงานที เกี ยวข้องต่างๆอย่างสมําเสมอ เพือเพิ มพูนความรู แ้ ละพัฒ นาวิสยั ทัศน์ให้กว้างไกล โดยกรรมการ
ธนาคารส่วนใหญ่ ได้ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการเป็ นกรรมการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) ได้แก่ หลัก สูต ร Director Certification Programme (DCP) และหลัก สูต ร Director
Accreditation Programme (DAP) เป็ นต้น ทังนี รายละเอียดการฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ทีประวัติ
คณะกรรมการธนาคาร
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โดยในปี 2563 มีกรรมการทีเข้าอบรมและสัมมนาหลักสูตรทีเกียวข้องกับกรรมการ เพือเพิมพูนความรู ใ้ นการปฏิบตั ิงาน
ดังนี
รายชือกรรมการ
หลักสูตรอบรม / สัมมนา
. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
- หลักสูตร PowerTalk #11- Preparing The Board for A Post-Covid World
- หลักสูตร Corporate Reform and Performance Workshop Towards
Development of Economic Recovery Plan
- หลักสูตร BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the Governance of
Bank Negara Malaysia
- Risk Posture Workshop
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Profit with a
Purpose โดยกลุม่ ซีไอเอ็มบี
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Sustainability
Careers / Building a Sustainable World โดยกลุม่ ซีไอเอ็มบี
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Regulation and
Board Intervention โดยกลุม่ ซีไอเอ็มบี
- หลักสูตร AML/CFT & TFS Refresher Training for Board of Directors
- หลักสูตร Sustainability Leadership Training for Board of Directors โดย
UNEP FI and WWF
- IT Security Awareness Forum
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)
. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ

-

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)

3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ

-

หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ ซีไอเอ็มบี

-

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)

4. นายชาญมนู สุมาวงศ์

-

หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ ซีไอเอ็มบี

-

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)

. ดร. รอม หิรญ
ั พฤกษ์

-

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)
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-

หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ ซีไอเอ็มบี

-

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)

-

หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ ซีไอเอ็มบี

-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที 300/2020 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ

-

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)

-

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

หลักสูตร Cyber Resilience โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

8. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โน
เออร์ ราชิด

-

หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ

9. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั

- หลักสูตร Director’s Bootcamp โดย Institute of Corporate Directors

จํากัด (มหาชน)

Malaysia
- หลักสูตร Bank Capital Adequacy Under Basel III โดย Fitch Learning
- หลักสูตร Introduction to Corporate Directorship โดย Institute of
Corporate Directors Malaysia
- หลักสูตร Financial Fundamentals for Boards โดย Institute of Corporate
Directors Malaysia
- หลักสูตร Strategic Risk Management โดย Institute of Corporate
Directors Malaysia
- หลักสูตร Risk Management & Internal Control Systems โดย Asia School
of Business
- หลักสูตร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module
A (Bank) โดย Asia School of Business
- หลักสูตร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module
B (Bank) โดย Asia School of Business
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคม
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แห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
10. ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์
มัด
11. นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล

- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
จํากัด (มหาชน)

ในปี 2563 มีกรรมการใหม่ทีได้รบั แต่งตังจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และทีประชุมคณะกรรมการธนาคาร จํานวนรวมทังสิน 4 คน
ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะนําภาพรวมการดําเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจํา สรุ ป
หน้าทีโดยย่อของกรรมการเพือการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีดี รวมทังสรุปข้อกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ
ทีกรรมการควรทราบ
ซ. แผนการสืบทอดตําแหน่ง
ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง จึงมอบหมายให้ทรัพยากรบุคคล
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพือสรรหาและเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหารระดับสูงและพัฒนาผูท้ ีมีศกั ยภาพทีจะสืบ
ทอดตําแหน่งสําคัญในการบริหารงานและดําเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนือง ทังทีสามารถสืบทอดตําแหน่งได้ทนั ที
หรือในระยะเวลาทีกําหนด โดยมีขนตอนสํ
ั
าคัญในการดําเนินการ เพือผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
3. Board Risk and Compliance Committee
4. คณะกรรมการสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
3. ดร.รอม หิรญ
ั พฤกษ์
4. นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
นางสาวสิรพิ ร สนันไพเราะ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
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เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ
1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสียง ด้านบัญ ชี หลัก
ปฏิบตั ิในการรายงานต่างๆ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือพิจารณาว่ามีประสิทธิ ผลและเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของธปท. ธนาคารแห่ง สปป.ลาว สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ตลอดจนหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการอืนๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง การโยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผูบ้ ริหาร
สูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานของตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เพือเสนอ
แต่งตังและเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทีเหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผูถ้ ือหุน้
5.

สอบทานประเด็นสําคัญทีพบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ตามทีผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และหน่วยงานกํากับดูแลของทางการตรวจพบ และดูแลให้มี
การดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาทีกําหนดโดยฝ่ ายจัดการ

6. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการของกลุม่ ธนาคารซี
ไอเอ็มบีไทย ธปท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทางการอืน ๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
7. สอบทานรายการทีทํากับบุคคลทีเกียวข้องหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึงเสนอโดยฝ่ าย
จัดการทุกรายการ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพืออนุมตั ิ
8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพือทราบเกียวกับการดําเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุ งประเด็นต่างๆ หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการทีมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มี
การทุจริต การปฏิบตั ิทีไม่เป็ นไปตามระเบียบการปฏิบตั ิงานทีสําคัญ จุดอ่อนสําคัญด้านการควบคุมภายใน หรือ
การฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
9. จัดทํารายงานการปฏิ บัติ งานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี ข ้อมูลตามทีตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
กําหนดเพือเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูล้ งนาม
10. อนุมตั ิกฎบัตรของตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารเพืออนุมตั ิ
11. ปฏิบตั ิภารกิจอืนใดตามทีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
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2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
1. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
กรรมการอิสระ
เป็ น
2. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
ประธานกรรมการ
เป็ น
สํารอง
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการอิสระ
เป็ น
นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
ผูบ้ ริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
เป็ น

ประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการ
เลขานุการ

อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ
1. ด้านสรรหา
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ (ผูช้ ่วยกรรมการ

ผูจ้ ดั การใหญ่ขนไป)
ึ
เพือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธปท. หากมี
การร้องขอ

คัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งต่างๆดังต่อไปนี เพือเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมตั ิ
ก) กรรมการธนาคาร
ข) กรรมการธนาคารทีได้รบั การแต่งตังให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ค) ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนไป
ึ





2.






ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลียนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อ มที เปลี ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้อ งประกอบด้ว ยบุค คลที มี ค วามรู ค้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของธนาคาร
พิจารณาการแต่งตังและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของ
บริษัทในเครือเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ด้านกําหนดค่าตอบแทน
กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน รวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนทีให้แก่
กรรมการและผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ ขึนไป) โดยต้องมีห ลักเกณฑ์ทีชัด เจน
โปร่งใส เพือเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธปท. หากมีการร้องขอ
(ค่าตอบแทนและนโยบายเรืองผลประโยชน์และสวัสดิการต้องครอบคลุมในทุกด้านทีเกียวกับค่าตอบแทน ซึง
รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและผลประโยชน์ทีเกียวข้องด้วย)
ดูแ ลให้ก รรมการ และผู้มี อ ํานาจในการจัด การ (ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ ขึนไป) ได้รบั ผลตอบแทนที
เหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบ โดยกรรมการทีได้รบั มอบหมายให้มีหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมขึน
ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายนัน
กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึน
ไป) เพื อพิ จ ารณาปรับ ผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้อ งคํา นึงถึ งหน้าที ความรับ ผิ ด ชอบ และความเสียงที
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เกียวข้อง รวมถึงให้ความสําคัญการเพิมมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
ด้วย

เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมทังจัดทํารายงาน
การกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกียวกับเป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี ของธนาคารด้วย
ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์และนโยบายของกลุม่ ซีไอเอ็มบี

พิ จ ารณาและเสนอกรอบการปรับ เงิ น เดื อ นและโบนั ส ประจํา ปี ของกลุ่ม ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย เพื อให้
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั ิการปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการพนักงานทีมีคา่ ใช้จ่ายไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. ด้านการกํากับดูแลกิจการ

ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สําหรับกรรมการและพนักงานของ
ธนาคาร เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ิ
อนุ มั ติ แ นวปฏิ บั ติ ด ้า นการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื อให้ห น่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งนํา ไปปฏิ บัติ และรายงานให้

คณะกรรมการธนาคารรับทราบเป็ นประจําทุกปี เพือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคาร
4. พิจารณาเรืองต่างๆตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
3. Board Risk and Compliance Committee
Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้วย
1. ดร.รอม หิรญ
ั พฤกษ์
กรรมการอิสระ
2. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด กรรมการ
3. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ
4. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
5. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั
นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
นายเศรษฐจักร ลียากาศ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียง
สําหรับงานบริหารความเสียง
ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
สําหรับงานกํากับการปฏิบตั ิงาน

เป็ น
เป็ น

ประธาน
กรรมการ

เป็ น
เป็ น
เป็ น
เป็ น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เล ข า นุ ก า ร

เป็ น

เล ข า นุ ก า ร

อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ
1.1 งานด้านการบริหารความเสียง
1.1 อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการด้านความเสียงชุดต่างๆ และกําหนดอํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนอนุมตั ิเปลียนแปลงกรรมการและแต่งตังกรรมการใหม่ ดังนี

ส่วนที 2 หน้า 100

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

(1) คณะกรรมการบริหารความเสียง
(2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนีสิน
(3) Thailand Underwriting Committee
(4) คณะกรรมการพิจารณาสินเชือ
(5) คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
(6) คณะกรรมการด้านความเสียงชุดอืนๆ ทีได้รบั การแต่งตังและรายงานตรงต่อ BRCC
1.2 อนุมตั ิหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสียง เพดานความเสียงและ Management Action
Trigger (MAT) ของความเสียงด้านต่างๆ เช่น ความเสียงด้านตลาด ความเสียงด้านเครดิต ความเสียงด้าน
ปฏิบตั ิการ ความเสียงด้านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดังนี
กรอบ/นโยบายบริหารความเสียง เพดานความเสียงและ MAT ของธนาคาร
(1) อนุมตั ิกรอบ/นโยบายบริหารความเสียงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ทีอาจส่งผลกระทบทําให้
ระดับความเสียงเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ ซึงหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
(2) อนุมตั ิเพดานความเสียงและ MAT ทุกประเภท ซึงหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมตั ิได้
กรอบ/นโยบายบริหารความเสียง เพดานความเสียงและ MAT ของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(1) ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสียงใหม่ทีบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจําเป็ นต้องมี
หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ทีอาจส่งผลกระทบทําให้ระดับความเสียงเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ
ก่อนนําเสนอเพือขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสียงและ MAT ต่างๆ ก่อนนําเสนอเพือขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
1.3 กํากับดูแลการบริหารความเสียงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงิน ดังนี
(1) ติดตามการดําเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/
นโยบายและกลยุทธ์อืนๆ ทีเกียวข้อง ว่ามีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามทีกําหนด
(2) พิจารณาอนุมตั ิ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพือใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress
Testing)
1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมตั ิขอ้ เสนอทีได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสียงชุด
ต่างๆ รวมถึง
(1) บุคคลที 3 (ใหม่) ทีธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
อนุมตั ิบคุ คลที 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
จํากัด และบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริมขายผลิตภัณฑ์ หรือให้ความเห็นชอบ
บุคคลที 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนําเสนอเพือขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของ
บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9)
อนุมตั ิเครืองมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation
Results รวมถึงกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการทีเกียวข้อง
1.5 กําหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสียงชุดต่างๆ
1.6 ดูแลให้มีโครงสร้างพืนฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเครืองมือวัดความเสียงด้านต่างๆ และองค์ประกอบ
อืนๆ สําหรับการบริหารความเสียงของธนาคารและบริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน เพือให้ระดับความเสียงอยูใ่ น
เกณฑ์ทียอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสียงและวินยั ในการบริหารความเสียง
ให้มีอย่างทัวถึงทังองค์กร
1.7 แต่งตังทีปรึกษาภายนอกเพือทบทวนและให้คาํ ปรึกษาเรืองการบริหารความเสียงแก่ BRCC ตามความ
จําเป็ น
1.8 อนุมตั ิและกํากับดูแลให้การดําเนินการดังต่อไปนีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
(1) การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับความเสียง
(2) การควบคุมกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับความเสียง
1.2 การกํากับดูแลความเสียงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
2.1 ให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ ายจัดการเกียวกับการบริหารความเสียงด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์
2.2 สอบทานและประเมินถึงประเด็นความเสียงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพือให้มนใจว่
ั าประเด็นดังกล่าวได้รบั
การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
2.3 สอบทานประเด็นสําคัญทีพบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามทีผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายนอก และหน่วยงานกํากับดูแลของทางการ และ
ดูแลให้มีการดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ ายจัดการ
2.4 สามารถพิจารณาอนุมตั ิรายการดังต่อไปนี
(1) กรอบ นโยบาย คูม่ ือปฏิบตั งิ าน และหลักจรรยาบรรณ ทีเกียวกับการกํากับการปฏิบตั ิงาน และการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทัง
อนมุตั ิการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คูม่ ือปฏิบตั ิงาน และหลักจรรยาบรรณดังกล่าว
(2) รายงานการกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ประจําปี (Annual Compliance Report) สําหรับรายงาน
ต่อหน่วยงานกํากับดูแลของทางการต่างๆ
(3) กฎบัตรของหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน
(4) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน
2.5 ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสียงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยรวมของธนาคาร โดยให้
ความสําคัญต่อการเสริมสร้างบทบาทในการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และโครงสร้าง
2.6 ทบทวนกลยุทธ์ของการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่วนที 2 หน้า 102

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2.7 พิจารณาระดับความเสียงของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการควําบาตร เพือการกําหนดเงือนไขและความเสียงทียอมรับได้ โดย
ระดับความเสียงทียอมรับได้ดงั กล่าวพัฒนาขึนจากการพิจารณาความเสียงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และ
ภูมิศาสตร์ รวมถึงประเภทธุรกิจ
1.3 ประเมินผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียงและผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน ซึงรายงานโดยตรงต่อ BRCC
1.4 พิจารณาอนุมตั ินโยบายสอบทานสินเชือ แผนการสอบทานสินเชือ และรายงานสอบทานสินเชือรายไตรมาส
ครอบคลุมถึง : บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
4. คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับธุรกรรมชาริอะฮ์
ประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญทางด้านศาสนาอิสลาม ซึงมิได้เป็ นพนักงานของธนาคาร และ/หรือ มิได้ดาํ รงตําแหน่งใน
ธนาคารอืนใด
1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี
2. ผศ.ดร. มะรอนิง สาแลมิง
อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ
1. ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ตา่ งๆ ในการประกอบกิจการการให้บริการหรือธุรกรรมทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (Shariah
Business) ผ่านธนาคารและบริษัทในเครือ
2. ให้ความเห็นและนําเสนอเรืองดังกล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยทีเกียวข้องอืนๆของ
ธนาคาร

9.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ผูบ้ ริหารสุงสุดการเงิน
ผ้บริหารสูงสุดบริหารความเสียง
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจขนาดใหญ่
ผูบ้ ริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
บริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั ิการ
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
ผูบ้ ริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
ผูบ้ ริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
ผูบ้ ริหารสูงสุดสือสารองค์กร
ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
ผูบ้ ริหารสูงสุดกลยุทธ์
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
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15. ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารประสบการณ์ลกู ค้า
16. ผูบ้ ริหารสูงสุดกฎหมาย
เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เป็ น
เป็ น
เป็ น

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ
1. ให้คาํ ปรึกษาแก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
2. ควบคุมดูแลและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆของธนาคาร
3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านต่างๆของธนาคาร
4. พิจารณาแผนกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร
5. กําหนดการทํางานร่วมกันระหว่างสายงานและการทํางานระหว่างประเทศ
6. พิจารณาเกียวกับกฎเกณฑ์ทีสําคัญอย่างรัดกุม
7. อนุมตั ิอาํ นาจอนุมตั ิเฉพาะในการดําเนินการภายในของสายงานต่างๆทีไม่เกียวกับความเสียง
8. อนุมตั ิปรับปรุ งแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารทีเกียวกับนโยบายการบริหารจัดการ/การปฏิบตั ิการ/
เรืองอืนๆทีหน่วยงานกํากับดูแลไม่ได้กาํ หนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณาอนุมตั ิการทบทวนการปรับปรุงอํานาจอนุมตั ิและนโยบายของธนาคารทีมีผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง
องค์กร
10. อนุมตั ิการแต่งตังเปลียนแปลงคณะกรรมการ อํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพือ
การสือสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
11. มีอาํ นาจในการพิจารณาตัดสินประเด็นปั ญหาทีไม่เกียวข้องกับการเงินในโครงการ 1Platform
12. ทบทวนให้ความเห็นพิจารณาและอนุมตั ิตงสํ
ั ารองตามกฎหมายเพือรองรับความเสียหายจากกรณีทีธนาคาร/ผูบ้ ริหาร
ถูกฟ้องร้องทีนําเสนอโดยหน่วยงานกฎหมาย
13. อนุมตั ิค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือการแนะนําลูกค้าทีผ่านช่องทางสายงานธุรกิจรายย่อย สําหรับกรณี
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที 3 และไม่ใช่รายการทีเกียวโยงกัน และทีไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากทีคณะ
กรรมการบริหารความเสียงได้เคยอนุมตั ิแล้ว
14. อนุมตั ิผลิตภัณฑ์ของบุคคลที 3 ทีไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากทีคณะกรรมการบริหารความเสียงได้
เคยอนุมตั ิแล้ว
15. อนุมตั ิการแต่งตังตัวแทนประกันภัยของธนาคาร
16. กําหนดและขับเคลือนวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยังยืนสําหรับใช้ทวทั
ั งธนาคาร โดยให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยังยืนของกลุม่ ซีไอเอ็มบี
17. เรืองอืนๆตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ครอบคลุมถึง : กลุม่ ธุรกิจของธนาคาร
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9.4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

การกํากับดูแลการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ธนาคารมอบหมายให้เจ้าหน้าทีระดับบริหารของธนาคารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และให้
มีการรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการประชุมคณะกรรมการจัดการของ
ธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน คณะกรรมการธนาคารยังได้จดั ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือทําหน้าที ควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบและดูแลให้บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสียงทีได้กาํ หนดไว้
และปฏิ บัติตามหลัก เกณฑ์ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี คณะกรรมการธนาคารยังได้สนับ สนุนให้
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทําหน้าทีตรวจสอบบริษัทในเครือทังหมดด้วย เพือให้ธนาคารสามารถกํากับดูแล
และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินได้ รวมทังสอบทานรายงานทางการเงินของกลุม่ ธุรกิจ
ทางการเงินให้ถกู ต้องและเพียงพอ
9.5

การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน

ธนาคารมีการดูแลเรืองการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้กาํ หนดไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี
คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายและกําหนดเป็ นระเบียบงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
ธนาคาร รวมถึ งคู่ส มรส และบุต รที ยัง ไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะใช้ข ้อ มูล ภายในอัน เป็ น สาระสํา คัญ และมี ผ ลกระทบต่อ การ
เปลียนแปลงหลัก ทรัพ ย์ข องธนาคาร ซึงยัง ไม่ ได้เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน ไปใช้เพื อทํา การซื อ ขาย โอน หรือ รับ โอน
หลักทรัพย์ของธนาคารในช่วง เดือนก่อนทีข้อมูลนันจะออกสูส่ าธารณชน
นอกจากนี กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงตังแต่ระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ขึนไป หรือผูด้ าํ รงตําแหน่ง
เทียบเท่า และผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารหน่วยงานขึนไปหรือเทียบเท่าในสายงานบัญชีหรือการเงิน รวมถึงบุคคลทีมี
ความสัมพันธ์กบั กรรมการหรือผูบ้ ริหาร ได้แก่คสู่ มรสหรือผูท้ ีอยู่กินกันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) บุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบคุ คลทีกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือคู่สมรสหรือผูท้ ีอยู่กินกันฉันสามีภริยา (แต่ไม่ได้จดทะเบียน
สมรส) หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิ ออก
เสียงทังหมดและมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากทีสุดในนิติบคุ คลดังกล่าว มีหน้าทีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ
ล่วงหน้า รวมถึงรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมี
การซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญ ญาซือขายล่วงหน้า ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ (สํานัก งาน ก.ล.ต.) และนํา ส่งสําเนารายงานดังกล่า วให้กับ สํา นัก กรรมการผู้จัด การใหญ่ ภ ายใน
กําหนดเวลาเดียวกัน เพือเป็ นข้อมูลเกียวกับการถือหุน้ และ/หรือหลักทรัพย์ของธนาคาร ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายให้
กรรมการของธนาคารเปิ ดเผยการซือขายหุน้ และการถือครองหลักทรัพย์ของธนาคาร โดยให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้
คณะกรรมการทราบด้วย
9.6 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดีสาํ หรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ทีออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน ดังนัน ทีประชุม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการธนาคาร ครังที 2/2562 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมตั ิทบทวนนโยบายหลักการกํากับดูแล
กิจการของธนาคารให้สอดคล้องกับ CG Code เพือนํามาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
เพือให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกํากับดูแลกิจการทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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10.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลัก ด้วยตระหนักว่าการที
ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยังยืนต้องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้
เจ้าหนี และภาครัฐ ธนาคารจึงได้กาํ หนดนโยบายต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี
ลูกค้า
ธนาคารมุ่งมันในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลกู ค้าด้วยการนําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
ผู้ถอื หุ้น
ธนาคารมุ่งมันให้มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลการดําเนินงานที สามารถ
สร้างผลตอบแทนทีดีเติบโตขึนอย่างต่อเนือง มันคงและเหมาะสมแก่ผถู้ ือหุน้ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มทีในการรักษาไว้
ซึงทรัพย์สนิ ชือเสียง และภาพลักษณ์ทีดีของธนาคาร
พนักงาน
ธนาคารถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีมีคา่ อย่างยิง จึงมุง่ มันทีจะส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมันคงในอาชีพและให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู ค้ วามสามารถและผล
การปฏิบตั ิงาน
คู่ค้า/เจ้าหนี
ธนาคารยึดมันในการดําเนินธุรกิ จด้วยความซือสัตย์ อยู่บนพืนฐานของการปฏิบัติ ตามสัญ ญาและภายใต้
เงือนไขทางธุรกิจทีเป็ นธรรมและเสมอภาคต่อคูค่ า้ /เจ้าหนี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม เป็ นหนึงในนโยบายของธนาคารทีจะตอบแทนต่อสังคม ธนาคารจึงมุ่ง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพือสังคมต่าง ๆ
ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยรวม
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ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาทีเป็ นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งด้วยวิธีการทีไม่สจุ ริต และไม่ทาํ ลายชือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทําการใดๆ ทีปราศจากความจริง
หรือไม่เป็ นธรรม
การให้ความร่วมมือต่อองค์กรทีกํากับดูแล
ธนาคารมีนโยบายให้ความร่วมมือต่อองค์กรทีกํากับดูแลธนาคารอย่างเต็มที โดยธนาคารจะรายงานข้อมูล
ข่าวสาร หรือสารสนเทศต่อองค์กรทีกํากับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั าการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคารเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ธนาคารกําหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกําหนดหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการทีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี
1.

การประกอบกิจการเพือความเป็ นธรรม
ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันภายใต้กรอบกติกาทีเป็ นธรรม โปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งด้วยวิธีการทีไม่สจุ ริต และไม่ทาํ ลายชือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทําการใดๆ ทีปราศจากความจริง
หรือไม่เป็ นธรรม
2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็ นไปตามหลักจริยธรรม รวมถึง
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจในเรืองการต่อต้าน ธนาคารยังได้จดั ทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือง “การ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน” เพื อให้ก รรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบริษั ท ในเครือ ยึด ถื อ และปฏิ บัติต ามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนดําเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสียงการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ เพือป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือให้
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีมีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างใน
เรืองถินกําเนิด เชือชาติ เพศอายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทังการไม่รว่ มข้องเกียว หรือสนับสนุนหน่วยงาน
หรือบุคคลทีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกพืนฐานในเรืองเชือชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกาํ เนิด อายุ ความพิการทาง
ร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลทีไม่เกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการแต่งตังโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ
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รวมทังสวัสดิการ ต้องตังอยู่บนพืนฐานของความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระทํา หรือ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
5.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธนาคารมุ่งมันให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์และสร้างความพึงพอใจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีดีอย่างมี
คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง
หรือเงือนไขต่างๆ ทีมีตอ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพือร่วมหาแนว
ทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
6.

การดูแลรักษาสิงแวดล้อม
ธนาคารให้ความร่วมมือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกียวกับสิงแวดล้อม รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัย
และสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝั งและส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและ
สังคมอย่างต่อเนืองและจริงจัง ธนาคารจึงจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้การดําเนินงานในเรืองดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนือง ตามมาตรฐานของระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมทีกําหนดไว้
7.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
เพือเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ทีชัดเจนในการดําเนินการในเรืองดังกล่าว ธนาคารร่วมกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB
Foundation) เปิ ดตัวโครงการ "คอมมิวนิตี ลิงค์" (Community Link) ซึงก่อตังขึนเพือช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึง
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมอย่างยังยืน โดยแนวคิดหลักคือ สาขาต่างๆ ทัวประเทศจะทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลาง ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิ ดในการดําเนิ น งาน ด้วยการร่วมมือ กับ องค์ก รส่วนท้องถิ นและองค์ก รที ไม่แสวงหากําไร ในการ
สร้างสรรค์โครงการทีเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการในพืนทีนัน ๆ อย่างแท้จริง โดยประสานความร่วมมือทังใน
ส่วน ลูกค้า ผูบ้ ริหาร สือมวลชน และพันธมิตรของธนาคาร ริเริมและต่อยอดโครงการ ด้วยความรู ค้ วามเข้าใจในชุมชน
อย่างแท้จริง แต่พฒ
ั นาด้วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน
8.

นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ธนาคารมีนโยบายในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กบั ลูกค้าของธนาคารเพือตอบสนองความต้องการ
และสนับสนุนในเรืองการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยธนาคารมีสินเชือพลังงานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วัตถุประสงค์ เป็ นวงเงินกู้
เพือรองรับลูกค้าทีต้องการลงทุนเพือก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและมีการใช้พลังงานทีมีประสิทธิภาพมากขึน
10.2

การดําเนินงาน

การดําเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ของธนาคาร ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจัดทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ดังนี
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1.

การประกอบกิจการเพือความเป็ นธรรม
ธนาคารดํา เนิ น ธุ รกิ จ ด้ว ยหลัก เกณฑ์สิ น เชื อที โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดหรือ ระเบี ย บที
หน่วยงานกํากับดูแลเป็ นผูก้ าํ หนด นอกจากนี ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันทีไม่เหมาะสม โดยได้กาํ หนดในนโยบาย ดังนี
 นโยบายในการพิจารณาให้สินเชือ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมทีมีลก
ั ษณะคล้ายการให้สินเชือแก่ผถู้ ือ
หุน้ รายใหญ่ ของธนาคาร และผูท้ ีเกี ยวข้อง หรือแก่กิจการทีมีผลประโยชน์เกี ยวข้องกับธนาคาร กรรมการ หรือผูม้ ี
อํานาจในการจัดการของธนาคาร ซึงอัตราส่วนในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราส่วนทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ทังนี ธุรกรรมดังกล่าวจะได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการหรือผู้
มีอาํ นาจในการจัดการทีมีผลประโยชน์เกียวข้องกับการให้สินเชือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะ
คล้ายการให้สินเชือนันๆ เข้าร่วมพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี ธนาคารยังมีนโยบายเกียวกับข้อห้ามและหลักเกณฑ์ใน
การให้สนิ เชือ ก่อภาระผูกพัน หรือ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้ายการให้สนิ เชือแก่กรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของ
ธนาคารและ/หรือบริษัทลูกในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึงมีการกํากับ
ดูแลและดําเนินการทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย และหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง
 น โย บ าย Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะน โย บ าย Personal Account Dealing ซึ งกํ า ห น ด
จรรยาบรรณ ข้อห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับการป้องกันการล่วงรู ห้ รือใช้ขอ้ มูลภายในของลูกค้าซึงยังไม่มี
การเปิ ดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพือประโยชน์ตนเองหรือบุคคลใดๆ อัน เนืองจากการปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รบั
มอบหมายจากธนาคาร
 นโยบายเกี ยวกับการดําเนินธุรกรรมสําคัญ โดยกําหนดไว้ในหลัก การกํากับดูแลกิ จการของธนาคาร ได้แก่ การตกลง
เข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือ การตกลงเข้าทํารายการเพือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ที
สําคัญ และ/หรือ สิทธิ ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพ ย์ทีสําคัญ ของธนาคาร โดยธนาคารต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง
2.
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยได้รบั การรับรองการเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพือส่งเสริมหลักการทีแน่วแน่ของธนาคารในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทุกรูปแบบ ตังแต่วนั ที 21 พฤษภาคม 2562 ทังนี ธนาคารได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิและข้อกําหนดทีเหมาะสมในการป้องกัน
การคอร์รปั ชัน โดยจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิ เรือง การต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Policy and Procedures)
เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิ นของธนาคารยึดถื อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนดําเนินการเพือทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ โครงสร้างการรับผิดชอบ ระบบบริหารความเสียง การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบ เพือป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
นอกจากนี ธนาคารยังสนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วยการทบทวนข้อกําหนดและแนวปฏิบตั ิของ
นโยบาย เรือง การให้ การรับ ของขวัญ และการเลียงรับ รอง (Policy and Procedure on Giving and Acceptance of
Gifts and Entertainment) ให้สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิเรืองการต่อต้านคอร์รปั ชัน และสือสารนโยบายและ
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แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวไปยังพนักงานธนาคารเพือให้ถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด รวมทังรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชันร่วมเป็ น
ส่วนหนึงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีมีความโปร่งใส ตลอดจนขอความร่วมมือจากผูม้ ีสว่ นได้เสียต่างๆ ในการงดเว้น
การให้ของขวัญแก่ผบู้ ริหารหรือพนักงานธนาคาร ทังนี เพือป้องกันและลดโอกาสของการนํามาซึงความเสียงต่อการเกิด
คอร์รปั ชัน และเพือให้มันใจว่าการดําเนินธุรกิ จของธนาคารเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี ด้วยความซือสัตย์ สุจริต
โปร่งใส และหลีกเลียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึงเป็ นหลักสําคัญในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ ธุรกิจการเงินของธนาคาร
เพื อเป็ นการเสริม สร้างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่พ นัก งานมากยิ งขึน ธนาคารได้จัด ทําสือการเรียนรู เ้ รืองการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน และหลักการปฏิบัติทีถูกต้องเรือง การให้ การรับของขวัญ และการเลียงรับรอง ไว้ในระบบ E-Learning ซึง
พนักงานทุกคนต้องเรียนรูแ้ ละทําบททดสอบเพือทบทวนเป็ นประจําทุกปี
ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ธนาคารได้กาํ หนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล และจัดให้มี
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อมูลการกระทําความผิด การประพฤติผิดต่อหน้าที การทุจริต และการปฏิบตั ิทีไม่
เป็ นไปตามข้อบังคับเกียวกับการทํางานของพนักงานธนาคาร (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งหรือ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยตรงกับประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ทังนี ธนาคารจะให้ความคุม้ ครองและปกป้อง ตลอดจนให้
ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีทําการเปิ ดเผย แจ้ง หรือ ชีช่องข้อมูลการกระทําความผิดดังกล่าว รวมทังจะจัดเก็บข้อมูลการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็ นความลับต่อไป
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิ มนุษยชนเป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานทีมนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างในเรือง
เชื อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชือทางการเมือง หรือความเชื อในทางอืนใด ทังนี เพือเป็ นการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารจึงมีกาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี
 ธนาคารเปิ ด โอกาสให้พนัก งานทุก คนมี สิท ธิ เท่า เที ย มกันในการทํา งาน ภายใต้ก ฎระเบี ย บ ข้อบังคับ และ
ประกาศ คําสังต่างๆ ของธนาคาร
 ธนาคารยึด หลัก ความยุติ ธ รรมและจริง ใจในการบริห ารจัด การ โดยมี ห ลัก ปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
 ธนาคารมี ม าตรฐานการจ้า งงานตามที กฎหมาย ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ คํา สัง และแนวปฏิ บ ัติ ที กํา หนดขึ น
ปราศจากการ บังคับใช้แรงงานและการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ
ั การคุม้ ครองสิทธิ ดา้ นความปลอดภัย ตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
 พนัก งานทุกคนจะได้รบ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 ธนาคารได้จ ัดสิทธิ ประโยชน์ในเรืองของสวัสดิก ารทีจําเป็ น ให้แก่พนักงานของธนาคารมากกว่าทีกฎหมาย
กําหนด รวมทังสิทธิประโยชน์อืนๆ ทังนี ธนาคารได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และเงือนไขไว้ปฏิบตั ิภายในองค์กร
โดยเฉพาะตามความเหมาะสม
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4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ธนาคารจัดให้มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี ห้องพยาบาลของธนาคาร สวัสดิการพนักงานประเภท
สินเชื อทีอยู่อาศัย สินเชื อรถยนต์ /รถจักรยานยนตร์ สินเชื อเพื อการศึกษา และสินเชื อเอนกประสงค์ เพือให้ธนาคาร
สามารถแข่งขันกับธนาคารชันนําของประเทศและรักษาพนักงานทีมีคณ
ุ ภาพให้คงอยูก่ บั ธนาคารได้ ธนาคารยังคงมีแผน
ทีจะปรับปรุงสวัสดิการเพือพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือง เพือทําให้ธนาคารเป็ นนายจ้างทีลูกจ้างเลือกและต้องการ
เข้าร่วมทํางานด้วย
ในปี 2563 ธนาคารได้จัดฝึ กอบรมให้แก่พนักงานรวมทังสินจํานวน 337 หลักสูตร ประกอบด้วยการฝึ กอบรม
ภายในธนาคารจํานวน 169 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกจํานวน 168 หลักสูตร โดยมีจาํ นวนพนักงานเข้ารับการ
อบรมจํานวนทังสิน 2,725 คน (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2563) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของพนักงานทังหมด หรืออัตรา
เฉลียเท่ากับ 3 วันต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาพนักงานเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 5.4 ล้านบาท (ข้อมูล ณ
วันที 30 พฤศจิกายน 2563) ทังนี ธนาคารมุง่ เน้นการเพิมทักษะใหม่ๆ ทีจําเป็ นในการทํางานยุคดิจิทลั (Future Skills) โดย
ร่วมมือกับสถาบันทีมีชือเสียงและกลุม่ ซีไอเอ็มบีในการพัฒนาหลักสูตรพืนฐานเกียวกับทักษะความรูเ้ กียวกับธุรกิจดิจิตอล
ในรู ปแบบ Gamification ทีสามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกทีทุกเวลา นอกจากนี พนักงานกว่า 482 คนได้รบั การ
พัฒ นาทัก ษะใหม่ๆ ในระดับ ที สูงขึน (Intermediate) จากวิท ยากรภายนอกและผู้เชี ยวชาญภายในองค์ก ร อาทิ เช่ น
ห ลั ก สู ต ร Data Science, Tableau Tools and Data Analytic, Robotic Process Automation (RPA), New Digital
Technology เป็ นต้น
นอกจากนี ธนาคารยังให้ความสําคัญและสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่างๆ อย่าง
ต่อเนือง อาทิ เช่น หลักสูตรการวางแผนการลงทุนมืออาชีพ หลักสูตรขอรับใบอนุญาตการเป็ นนายหน้าประกันชีวิต/ประภัน
วินาศภัย ตลอดจนถึงการ Reskill พนักงานให้มีความพร้อมในตําแหน่งงานทีมีความจําเป็ นในอนาคต (Future Jobs) อาทิ
เช่น โครงการ Branch Transformation ทีมุ่งเน้น Reskill พนักงานบริการให้สามารถมีทักษะการขายเพือรองรับงานใน
อนาคตได้อย่างมืออาชีพ เป็ นต้น
5.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธนาคารให้ความสําคัญกับการให้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
เพือให้ลูกค้ามี ขอ้ มูลเพี ยงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกิ นความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิ ดความเข้าใจผิด
เกียวกับคุณภาพ หรือเงือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
นอกจากนี ธนาคารให้ความสําคัญในการรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับของลูกค้า ไม่นาํ ความลับของลูกค้าไปใช้
เพือประโยชน์ของตนเองและผูท้ ีเกียวข้อง รวมถึงจัดให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลกู ค้าร้องเรียนเกียวกับผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการ โดยดําเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
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การพัฒนาชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม
ปี 2563 ถือเป็ นปี ทีท้าทายอย่างยิงของการดําเนินธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ทีส่งผลกระทบไปทัวโลก รวมทังมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเพือดูแลและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวในประเทศไทย การดําเนินธุรกิจของทุกภาคส่วนต่างได้รบั ผลกระทบ บริษัทห้างร้านและโรงงานหลายแห่ง
ต้องลดกําลังการผลิต ลดเวลาทํางาน ลดจํานวนพนักงาน บางกิจการประกาศหยุดดําเนินธุรกิจชัวคราว ส่งผลกระทบต่อ
รายได้และการดํารงชีวิตของประชาชนทัวไปอย่างกว้างขวาง
เพือเป็ นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ดงั กล่าวในเบืองต้น ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จึงได้เริมดําเนินโครงการ “ตูป้ ั นสุข” ณ บริเวณด้านหน้าสํานักงานใหญ่ รวมทังสาขาในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัดที
ตังอยูใ่ นย่านชุมชนอีกสองแห่ง โดยเชิญชวนพนักงาน ลูกค้า และประชาชนโดยรอบบริเวณ ร่วมแบ่งปั นเครืองอุปโภคและ
บริโภคให้แก่ผทู้ ีได้รบั ผลกระทบระหว่างวันที 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2563 โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว
มีผรู้ ว่ มบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครืองอุปโภคทุกวัน
นอกจากนี ธนาคารยังได้ดาํ เนินกิจกรรมเพือสังคมอืน ๆ เช่น แคมเปญรณรงค์การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาด
ไทย ในภาวะทีโลหิตขาดแคลนครังใหญ่ อนั เป็ นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนกิจกรรม
ภายในของธนาคารและบริษัทในเครือ ในการระดมอุปกรณ์และเครืองใช้มือสองจากพนักงาน เพือส่งมอบให้แก่มลู นิธิบา้ น
นกขมินและมูลนิธิยวุ พัฒน์
ถึงแม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทุกภาคส่วนรวมถึงระบบธนาคาร
พาณิชย์ดว้ ย แต่ธนาคารยังคงเดินหน้าดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้าน
การศึกษาในโรงเรียนทีอยู่ในชนบทห่างไกล ทังการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพือเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ ๆให้กับเด็ก การ
พัฒนาและปรับปรุ งห้องสมุดพร้อมจัดหาหนังสือใหม่ ๆ การสร้างกิจกรรมแหล่งเรียนรูเ้ พิมเติมนอกตําราเรียนตามบริบท
ของชุมชน โดยได้รบั ความร่วมมือจากปราชญ์ในชุมชนร่วมเป็ นผูฝ้ ึ กสอนถ่ายทอดความรู ใ้ ห้แก่เด็ก ๆ เพือเป็ นทักษะชีวิต
และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต อาทิ การทําฟาร์มเห็ดและการแปรรูป การนวดแผนไทย เป็ นต้น
ทังนี ตลอดปี 2563 ธนาคารได้ด าํ เนิน โครงการเพื อสังคมตามแนวนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยร่วมมื อกับ
พันธมิตรทีร่วมดําเนินโครงการด้วยกันมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บริษัท
มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จํากัด บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มูลนิธิ
บ้านนกขมิน มูลนิธิยวุ พัฒน์ และบ้านเรียนสิรวี โดยดําเนินโครงการและกิจกรรมเพือสังคมร่วมกันไปทังสิน 11 โครงการ
ประกอบด้วย
โครงการด้านการศึกษา
1. โรงเรียนสกลวิสทุ ธิ จ.สมุทรสงคราม
2. โรงเรียนบ้านเมืองคง จ.นครราชสีมา
3. โรงเรียนบ้านนาเตย จ.อุดรธานี
4. โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
5. โรงเรียนบ้านหนองปลิง จ.สงขลา
6. โรงเรียนบ้านสุรศักดิ จ.ชลบุรี
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โครงการด้านสังคมและสิงแวดล้อม
1. โครงการบริจาคโลหิต จํานวน 4 ครัง โดยจัดทุก 3 เดือน
2. กิจกรรม Run To Win วิงสูเ่ ส้นชัยชนะใจตัวเอง สนับสนุนโครงการ Run For Blood เพือหารายได้
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
3. โครงการ “ตูป้ ั นสุข”
4. โครงการ “ปั นกัน” ร่วมกับมูลนิธิยวุ พัฒน์
5. โครงการ “เหลือขอ” ร่วมกับมูลนิธิบา้ นนกขมิน
นอกจากนี กลุม่ ซีไอเอ็มบียงั ได้จดั การประชุมสุดยอด The Cooler Earth Sustainability Summit ซึงถือเป็ นกิจกรรมเพือ
ส่งเสริมเจตนารมณ์ในการสร้างความยังยืน (Sustainability) ทียิงใหญ่ ทีสุดประจําปี ของกลุ่มซีไอเอ็มบีในรู ปแบบการ
สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดยมีหลักสูตรออนไลน์และกิจกรรมผ่านประสบการณ์สว่ นบุคคล (In-person Experiential
Events) ซึงแนวคิด หรือธี มหลักของการประชุม ครังนีเกี ยวข้องกับ การฟื นตัว ความสามารถในการปรับ ตัว และความ
รับผิดชอบ (Recovery, Resilience and Responsibility) อันสืบเนืองมาจากการระบาดของไวรัสครังใหญ่ นี ทีได้ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ด้าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเสริมสร้างความเชือมันทีว่า “เราจะสามารถ
ฟื นตัวได้ดีขึน พร้อมด้วยศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในทุกสิงที
เราทํา” โดยในส่วนของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้มีการเชิญพนักงาน ลูกค้า พันธมิตร และประชาชนทีสนใจเข้าร่วมในการ
สัมมนาทางออนไลน์โดยไม่มีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ อีกด้วย
7.

นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

ธนาคารเล็งเห็นความสําคัญอย่างต่อเนืองในการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพือประโยชน์
สูงสุดต่อลูกค้า โดยในปี 2560 โดยเน้นไปทีการปรับปรุ งประสบการณ์ลกู ค้าจากการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ซึงในปี ที
ผ่านมาทางธนาคารได้รบั รางวัลต่างๆ จากการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เช่น รางวัล Highly Commended in The Best
CX Business Model 2017 จ า ก The Customer Experience in Financial Services Awards 2017 ใน โค ร ง ก า ร
Forward>>CX “The Best or Nothing” Program, รางวัล The Best CX Employee Engagement: Honorary Mention
จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 ในโครงการ CIMB Thai Customer Experience, รางวัล
The Best CX Personality, CX Rockstar Award จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 โด ย
มอบแก่ ดร. ปิ ยะวัฒ น์ จิ ระพงษ์สุวรรณ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสวิศ วกรรมธุรกิ จ, รางวัล ICT Excellence Award in Core
Process Improvement 2017 จาก TMA ICT 2017 ในโครงการ Collection and Recovery Platform, รางวั ล ICT
Excellence Award in Core Process Improvement 2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ Digital Unsecured Loan
Process Improvement, รางวัล ICT Excellence Award in Business Enabler 2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ
Customer Experiences (CX) Management by Digital Business Intelligence System, ร า ง วั ล IDC Digital
Transformation Award 2018: The Best Omni Experience Innovator of The Year 2018 จาก IDC Thailand เป็ นต้น
ทางธนาคารยังคงมีความมุ่งมันอย่างต่อเนืองในการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กร เพือประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้า
ต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง

การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิงานเพือให้มีระบบบริหารความเสียงและระบบการควบคุม
ภายในที ดี เพื อให้ธุ รกิ จ ของธนาคารเติ บ โตอย่า งมันคงและเป็ น ไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าลที ดี นอกจากนี ธนาคารมี
กระบวนการควบคุมติดตาม ประเมินความเพียงพอ และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจ
ั
ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้าทีทีเหมาะสมเพือให้มีระบบบริหารความเสียงและการ
ควบคุม ภายใน รวมทังระบบควบคุม ติ ด ตามและตรวจสอบที มี ป ระสิท ธิ ผ ล (Three Lines of Defense) นอกจากนี
ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างต่อเนืองให้เป็ นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจและมีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเป็ นธรรม ธนาคารมีการจัดทําแผนธุรกิจระยะสันและระยะกลาง
เพือกําหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึงมีการสือสารให้พนักงานระดับบริหารทังองค์กรได้ทราบและนําไป
ดําเนินการให้บรรลุแผนและเป้าหมายทีวางไว้


การบริหารความเสียง
ธนาคารให้ค วามสํา คั ญ ต่ อ การบริ ห ารและจั ด การความเสี ยงทั งจากปั จ จั ย ภายในและภายนอก
คณะกรรมการธนาคารแต่งตังคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบริหารความ
เสียง (Risk Management Committee) เพือกําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแลความเสียงทีกําหนดไว้ คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
และคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็ นผูก้ าํ หนดกรอบการดูแลความเสียง นโยบายและระเบียบงานต่างๆ ในการบริหาร
ความเสียงของธนาคาร ตลอดจนกําหนดมาตรการการควบคุมและติดตามความเสียงต่างๆ และเสริมสร้างให้มีวฒ
ั นธรรม
องค์กรทีคํานึงถึงความเสียง


การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
ธนาคารมีการกําหนดและทบทวน ขอบเขต อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ
รวมทังมีการแบ่งแยกหน้าทีระหว่างผูบ้ ริหารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นกลไกสําคัญในการถ่วงดุลอํานาจการบริหาร
(Check and Balance) โดยจัดทําเป็ นระเบียบงานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการทบทวนอย่างสมําเสมอ
ฝ่ ายบริหารจะนําเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาทุกครัง ในกรณีทีธนาคารให้สินเชือแก่หรือลงทุน
ในกิจการทีธนาคาร ผูถ้ ือหุน้ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร รวมทังผูท้ ีเกียวข้องมีผลประโยชน์เกียวข้อง ส่วนธุรกรรม
การขาย ให้ ให้เช่า รับซือ หรือเช่าทรัพย์สนิ ใดๆ กับกรรมการผูม้ ีอาํ นาจจัดการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายทีธนาคารกําหนด
นอกจากนี ธนาคารมีหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้าทีควบคุมติดตามเพือให้มนใจว่
ั าการดําเนินงาน
ของธนาคารเป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และมีหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในซึงเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้าทีตรวจสอบเพือให้มันใจว่าการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีดี
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีเป็ นทียอมรับโดยทัวไปและเหมาะสม
กับธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลอืนๆ อย่างสมําเสมอเพือให้
สามารถใช้ขอ้ มูลทีสําคัญได้อย่างเพียงพอและทันเวลา ธนาคารมีระบบการควบคุมการใช้งานและจัดเก็บเอกสารสําคัญ
ทางอิเล็กโทรนิกส์อย่างเหมาะสมและรัดกุม นอกจากนี ธนาคารมีการสือสารนโยบายระเบียบปฏิบตั ิงานไปยังพนักงานที
เกียวข้องทุกระดับ


ระบบการควบคุมและติดตาม
ธนาคารมีระบบการควบคุมและสอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน กฎหมาย
และกฎระเบียบทีเกียวข้อง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในทีธนาคารกําหนดไว้ ทังนี ธนาคารมีการจัดทําแผนงาน
ประจําปี ซึงจะมีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพื อให้การดําเนินการมีประสิทธิ ผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีมีการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามเพือให้มนใจว่
ั ามีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะเป็ นทีน่าพอใจ


คุณ สมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน และผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการ
ปฏิบตั ิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

12.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

รายการระหว่างกัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบริษัทย่อย บริษัททีเกียวข้องกัน (เกียวข้องกันโดยการมีผู้
ถือหุน้ ร่วมกัน) และบุคคลทีเกียวข้องกัน (กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับผูบ้ ริหารหน่วยงานขึนไป) รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงือนไขทางธุรกิจและเกณฑ์ตามสัญญาทีตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการหรือบุคคลเหล่านันซึงเป็ นไป
ตามการดําเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 47 ของงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2563)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

- รายการทีเกียวโยงกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดงั นี

ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

CIMB Bank Bhd (CIMB
Bank), CIMB Investment
Bank Bhd, PT Bank
CIMB Niaga Tbk, CIMB
(L) Ltd., CIMB Bank
Plc., Cambodia, CIMB
Bank (Vietnam) Ltd. และ
CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd. เป็ น
บริษัทในกลุม่ ทีมีกลุม่ ซี
ไอเอ็มบีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชือของบริษัทต่างๆ ภายใต้กลุม่ ซีไอเอ็มบี
จํ า นวนรวม 35,925 ล้ า นบาท ได้ แ ก่ CIMB Bank Bhd, CIMB
Investment Bank Bhd, PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB ( L)
Ltd., CIMB Bank Plc., Cambodia และ CIMB Bank (Vietnam)
Ltd. รวมถึ งวงเงิ น สิน เชื อของ CGS-CIMB Securities (Thailand)
Co., Ltd. จํานวนรวม 2,511 ล้านบาท โดยกําหนดอัตราราคาตาม
อัตราตลาด

CIMB Bank Bhd (CIMB
Bank) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของธนาคาร ซึงถือหุน้ ร้อย
ละ 94.83 ของจํานวนหุน้ ที
ออกและจําหน่ายแล้ว
ทังหมดของธนาคาร

ธนาคารดําเนิ น การ Hubbing ระบบ และใช้บ ริก ารปฏิ บัติ ก าร IT
จาก CIMB Bank โดยมี ก ารชําระค่าบริการรวม 3,280,786 ริงกิ ต
มาเลเซี ย (หรื อ 27,546,480 บาท) ให้ กั บ CIMB Bank สํา หรับ
ระยะเวลาการใช้บ ริการ 5 ปี โดยเป็ นอัต ราซึงรวม Mark-Up และ
ภาษี มลู ค่าเพิมแล้ว

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์
ธนาคารอนุมตั ิต่อสัญญาการให้บริการแก่ บบส. สาทร ออกไปเป็ น
สาทร จํากัด (บบส.สาทร) ระยะเวลา 1 ปี ตังแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดย
เป็ นบริษัทในกลุม่ ของกลุม่ ปรับอัตราการให้บริการทีเคยคิดในปี 2562 เป็ นอัตราใหม่ดงั นี
หน่วย: บาท
ซีไอเอ็มบี ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
#

ขอบเขตงาน

จํานวน

ค่าบริการ/เดือน/ผูใ้ ช้
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หมายเหตุ

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 1/2563 เมือ
วั น ที 21 ม กราค ม 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนืองจากเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของธนาคาร
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 1/2563 เมือ
วั น ที 21 ม กราค ม 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 2/2563 เมือ
วัน ที 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น

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

ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

บริการ
1

บริการอีเมล์

ผูใ้ ช้ ณ
พ.ย. 62
53 ราย

ปี 2562

ปี 2563
(เปลียนแปลง)

325

440 (+115)

เปลียนเป็ นบริการ
Office365 Cloud

2

บริการ
อินเทอร์เน็ต

43 ราย

192

163 (-29)

3

ระบบ Central

2 ราย

648

719 (+71)

ค่าบริการตาม
จํานวนผูใ้ ช้งาน
จริงในปัจจุบนั

ระบบ 1Platform
4.1 ค่าบริการผูใ้ ช้

18 ราย

2,852

2,852 (0)

HW/SW ไม่

4.2 ค่าบริการ

31,233

1.58

1.58 (0)

120,784.09

จ่าย
ตาม
การใช้
งาน

จ่ายตาม
การใช้งาน

ค่าบริการลดลง
เนืองจากการ
ปรับปรุงด้าน
HW/SW

Control Document
System และ
Document Image
4

บัญชี
4.3 ค่าบริการเปิ ด
บัญชีใหม่ - คิด
จาก KL
5

Report On Demand

0

446

(ยกเลิก)

6

GSAM

1

9,255

(ยกเลิก)

เปลียนแปลงมาก
อ้างอิงอัตราจาก
KL (ต่อบัญชี)
อ้างอิงอัตราจาก
KL (ต่อการใช้งาน)

บบส. สาทร แจ้ง
ยืนยันยกเลิก
บบส. สาทร แจ้ง
ยืนยันยกเลิก

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
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ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

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

ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ารายการ

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd ธนาคารได้ใ ช้ บ ริ ก ารโมเดล Group-DM Prediction จากกลุ่ ม ซี
เป็ นบริษัทในกลุม่ ทีมีกลุม่ ซี ไอเอ็ ม บี MY - Decision Management (Group-DM) เพื อพัฒ นา
ไอเอ็มบี เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ โมเดลประมาณการ (Predictive Models) โดยมีอตั ราค่าบริการต่อ
ปี รวมประมาณ 938,427.84 บาท
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd.
(CGS-CIMB) เป็ นบริษัท
ในกลุม่ ทีมีกลุม่ ซีไอเอ็มบี
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

ธนาคารได้แก้ไขสัญญาการให้บริการระหว่าง ซีไอเอ็มบี ไทย และ
CGS-CIMB โดยเป็ นการแก้ไขครังทีสอง
เกณฑ์ทีใช้กาํ หนดมูลค่าของรายการ (โมเดลค่าบริการ) มีดงั นี
- ค่ า บริ ก าร Base Fee = ร้อ ยละ 0.05-0.25 ของ Product
Notional Sold
- ค่าบริการทีปรึกษา (Advisory Fee) = ร้อยละ 50 ของรายได้
รวมของ EDB หักลบ (ค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของซี
ไอเอ็ ม บี ไทย ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการตลาดของ CGS-CIMB และ
ค่าใช้จ่ายด้าน IT ของ CGS-CIMB)
- ค่า บริก ารที ปรึก ษา ที กํา หนดชํา ระในไตรมาสปั จ จุ บัน =
ค่าบริการทีปรึกษารวม - ค่าบริการ Base Fee รวม - ค่าบริการที
ปรึกษาทีชําระจนถึงไตรมาสก่อน

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 2/2563 เมือ
วัน ที 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 3/2562 เมือ
วั น ที 26 มี น า ค ม 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
บริษัทบริหารสินทรัพย์
สาทร จํากัด (บบส.สาทร)

ธนาคารอนุมตั ิต่อสัญญาการให้บริการตรวจสอบภายในแก่ บบส. ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
สาทร ออกไปเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตังแต่ 1 เมษายน 2563 ธนาคารครังที 3/2563 เมือ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ชือและความสัมพันธ์
ลักษณะและมูลค่ารายการ
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นบริษัทในกลุม่ ของกลุม่ ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยกําหนดอัตราค่าบริการในปี 2563 เท่ากับ วั น ที 26 มี น า ค ม 2563
ซีไอเอ็มบี ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
740,000 บาท
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พรินซิเพิล จํากัด
(พรินซิเพิล) เป็ นบริษัทใน
กลุม่ ของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

ธนาคารแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไขทีใช้กับวงเงิน Repo ทีอนุมัติ
ให้กบั พรินซิเพิล ดังนี
1. ขยายขอบเขตของวงเงิ น Repo จากกองทุ น UI เท่ า นั น ให้
ครอบคลุมกองทุนรวมตราสารหนีแบบเปิ ด (Open-Ended Fixed
Income Fund) ด้ ว ย ต าม ที ได้ ร ั บ อนุ ญ าต จาก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
. ยินยอมให้มีการจํานําหุน้ กู้ (Corporate Bond) (นอกเหนือจาก
พันธบัตรรัฐบาล) เป็ นหลักประกัน ทังนี ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
และเงือนไข (ได้แก่ การจัดอันดับ และ Haircut) ตามกฎระเบียบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึงคาดว่าจะประกาศใช้
วันที 24 มีนาคม 2563
. ม อบ อํ า นาจให้ ค ณ ะกรรม การพิ จารณ าสิ น เชื อ (Credit
Committee) พิจารณาอนุมตั ิกรณี มีการแก้ไขเพิมเติมในอนาคต
ซึงเป็ นผลมาจากการออกกฎระเบียบใหม่ของ ก.ล.ต. และ ธปท.

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 3/2563 เมือ
วั น ที 26 มี น า ค ม 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนืองจากเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของธนาคาร

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร
CIMB Bank Bhd (CIMB
Bank) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของธนาคาร ซึงถือหุน้ ร้อย
ละ 94.83 ของจํานวนหุน้ ที
ออกและจําหน่ายแล้ว
ทังหมดของธนาคาร

ธนาคารได้รบั แต่งตังจาก CIMB Bank ให้เป็ นผูบ้ ริหารการรายงาน
(Report Administrator) เพื อให้บ ริก ารรายงานธุ ร กรรมตราสาร
อนุพนั ธ์ แก่ CIMB Bank เป็ นรายไตรมาส โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
จาก CIMB Bank
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
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ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 3/2563 เมือ
วั น ที 26 มี น า ค ม 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ชือและความสัมพันธ์
ลักษณะและมูลค่ารายการ
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
CIMB Bank Bhd (CIMB CIMB Bank คิ ด ค่า ธรรมเนี ย มนายหน้า จากธนาคาร โดยอิ งตาม ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
Bank) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ธุ ร กรรมหุ้ น กู้ ไ ทยที เกิ ด ขึ นจริ ง ที ได้ร ับ การยื น ยั น จากลู ก ค้า ใน ธนาคารครังที 3/2563 เมือ
ของธนาคาร ซึงถือหุน้ ร้อย แพลตฟอร์ม MarketAxess
วั น ที 26 มี น า ค ม 2563
ละ 94.83 ของจํานวนหุน้ ที
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ออกและจําหน่ายแล้ว
CIMB Bank จะส่งผ่านการคิดค่าใช้จ่ายแพลตฟอร์ม โดยไม่คิด
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
ทังหมดของธนาคาร
ค่าบริการเพิมเติม
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ลําดับ วันครบกําหนดอายุหุ้นกู้ไทย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าทีจ่ายให้กับ
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
CIMB Bank
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
1
น้อยกว่า 2 ปี
75 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อจํานวน Notional 1
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
2
เท่ากับ หรือมากกว่า 2 ปี แต่
150 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อจํานวน Notional 1
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
น้อยกว่า 15 ปี
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
3
มากกว่า 15 ปี
300 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อจํานวน Notional 1
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ธนาคาร
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการของธนาคาร ใน
ฐานะทีเป็ นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของนิติบคุ คลแห่ง
หนึง

บ ริ ษั ท บ ริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
สาทร จํากัด (บบส.สาทร)
เป็ นบริษัทในกลุ่มของกลุ่ม
ซี ไ อเอ็ ม บี ซึ งเป็ น ผู้ถื อ หุ้น

ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชือประจําปี ให้กบั นิติบคุ คลแห่งหนึง และ
เปลียนวันทบทวนวงเงิน จากทุกวันที 30 มิถนุ ายน เป็ น 31 มกราคม
โดยกําหนดวันทบทวนวงเงินครังถัดไปเป็ นวันที 31 มกราคม 2564
การกําหนดอัตราราคาเป็ นไปตามอัตราตลาด

ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 4/2563 เมือ
วั น ที 23 เม ษ ายน 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนืองจากเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของธนาคาร
ธนาคารต่ อ สั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารแก่ บบส.สาทร ออกไปเป็ น ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ระยะเวลา 3 ปี มีผลตังแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารครังที 6/2563 เมือ
โดยครอบคลุมบริการดังต่อไปนี
วั น ที 25 มิ ถุ น ายน 2563
1) ทรัพยากรบุคคล
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือและความสัมพันธ์

ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ลักษณะและมูลค่ารายการ
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2) ปฏิบตั ิการสินเชือ
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
3) การเงิน
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
4) ตรวจสอบภายใน
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
รายละเอี ย ดของค่า บริก าร (ไม่ รวมภาษี มูล ค่า เพิ มร้อ ยละ 7) ดัง อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
แสดงในตาราง
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
งานบริการ
ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมร้อย
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ละ 7)
ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ระบบอีเมล์
440 บาท / เดือน / อีเมล์แอดเดรส
. บริการอินเทอร์เน็ต
163 บาท / เดือน / ผูใ้ ช้
3. ระบบ Central Control
719 บาท / เดือน / ผูใ้ ช้
Document และ Document
Image
. ระบบ 1Platform
4.1 ค่าบริการผูใ้ ช้
2,852 บาท / เดือน / ผูใ้ ช้
4.2 ค่าบริการบัญชี
1.58 บาท / เดือน / บัญชี
4.3 ค่าบริการเปิ ดบัญชีใหม่ จ่ายตามการใช้งาน เป็ นรายเดือน
คิดจาก KL
ทรัพยากรบุคคล
1. บริการจ่ายเงินเดือน (Payroll)
250 บาท / ผูใ้ ช้ / เดือน
2. บริการอืน
2.1 การสรรหาบุคลากรทีมี
ความสามารถ
2.2 หุน้ ส่วนทรัพยากรบุคคล
สําหรับธุรกิจ
2.3 การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
2.4 บริการด้านทรัพยากรบุคคล
2.4.1 การให้รางวัล และ
ปฏิบตั กิ ารทรัพยากรบุคคล
2.4.2 บริการร่วมด้าน
ทรัพยากรบุคคล และการควบคุม
2.4.3 พนักงานสัมพันธ์ และ
การควบคุม
ปฏิบัตกิ ารสินเชือ
1. เอกสารวงเงินสินเชือ
ต่อธุรกรรม
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ารายการ

1.1 สัญญา
1.2 เอกสารปลดหนี
(Debt Release
Document)
2. การจดจํานอง การจด
ทะเบียนหลักประกัน และ
การดําเนินการทีเกียวข้อง
อืน
2.1 สําหรับการทํา
ธุรกรรมนอกธนาคาร
2.2
สําหรับการทํา
ธุรกรรมในต่างจังหวัด

1,869.16 บาท / รายการ
467.29 บาท / รายการ

. ใช้บริการของพนักงานของธนาคาร โดยมี
ค่าบริการ 934.58 บาท / รายการ บวกค่า
เดินทางและทีพัก (ถ้ามี)
. ใช้บริการจากผูใ้ ห้บริการภายนอก โดยมี
ค่าบริการดังนี
2.1 ค่าบริการการจัดเตรียมและโอนงานไปยังผู้
ให้บริการภายนอกดําเนินการต่อ จํานวน 280.37
บาท
2.2 ค่าบริการตามจริงซึงคิดจากผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก

3. การได้รบั ชําระ และการ เหมารวม 257,009.35 บาท / เดือน
คํานวณยอดคงค้างสินเชือ
(ออกเอกสารการชําระ /
ใบเสร็จ / บันทึกข้อมูล /
คํานวณยอดหนีคงค้าง /
บันทึกวงเงินสินเชือและ
หลักประกัน / ประกันการ
ต่ออายุ) รวมถึงการเก็บ
รักษาต้นฉบับและสําเนา
เอกสารสําคัญ ทังนี
ธนาคารต้องส่งมอบยอด
ชําระทีได้รบั ทังหมดให้กบั
บริษัท ภายใน 15 วัน ของ
เดือนถัดไป หากวัน
ดังกล่าวเป็ น
วันหยุดราชการ
กําหนดให้เป็ นวันทําการ
ถัดไป
4.จัดเตรียมรายงานเพือ
ยืนต่อสํานักงาน ปปง.
และองค์กรรัฐบาลอืน
ตามทีกฎหมายและ
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ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ารายการ

กฎระเบียบกําหนดไว้ หรือ
เมือได้รบั การร้องขอ
การเงิน บัญชี และภาษี
1. เตรียมสมุดบัญชี
2. จัดทํางบการเงิน

เหมารวม 226,000 บาท / เดือน

. จัดเตรียมรายงานทางบัญชีและการคืน
ภาษี และยืนต่อหน่วยงานราชการที
เกียวข้อง ภายในเวลาทีกําหนด
4. จัดเตรียมรายงานต่างๆ ทีเกียวข้อง และ
ยืนต่อหน่วยงานราชการ ตามทีกฎหมาย
และกฎระเบียบกําหนดไว้ หรือเมือได้รบั การ
ร้องขอ
ตรวจสอบภายใน
บริการตรวจสอบภายใน ครอบคลุม (แต่ไม่
จํากัดเพียง) บริการดังต่อไปนี
1. ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และกฎหมายทีเกียวข้องทังภายในและ
ภายนอก
2. ตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน
3. ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเสียง
. ตรวจสอบด้านอืนๆ ตามทีได้รบั การร้อง
ขอจากบริษัทฯ
5. ประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลที
กํากับดูแลบริษัทฯ รวมถึงผูต้ รวจสอบ
ภายนอก เกียวกับการดําเนินการทบทวนที
เกียวข้องกับบริการตรวจสอบภายใน
6. การดําเนินการอืนๆ ตามทีสองฝ่ ายตก
ลงร่วมกัน

ค่าบริการตรวจสอบภายใน จะอิง
ตามคาดการณ์จาํ นวนชัวโมงการ
ทํางานของผูต้ รวจสอบ และ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืนๆที
เกียวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที
พักในการตรวจสอบนอกสถานที
ในต่างจังหวัด ซึงจะเป็ นไปตาม
แผนการตรวจสอบในแต่ละปี
รวมถึงงานอืนๆ ทีได้รบั การร้อง
ขอจากบริษัทฯ ทังนี ในการ
กําหนดค่าบริการในแต่ละปี นนั
ธนาคารจะจัดทําแผนการ
ตรวจสอบ และค่าบริการ ซึงได้รบั
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ตรววจสอบ โดยจะมีการแจ้ง
ค่าบริการทีได้รบั อนุมตั ิ ให้บริษัท
ฯ ทราบทางจดหมาย ซึงจะถือ
เป็ นส่วนหนึงของสัญญา โดย
บริษัทฯ ยินยอมทีจะชําระ
ค่าบริการ ค่าวิชาชีพ รวมถึง
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ให้กบั ธนาคาร ภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับจากวันทีบริษัทฯ
ได้รบั ใบแจ้งชําระหนีทีออกโดย
ธนาคาร
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ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ชือและความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่ารายการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พรินซิเพิล จํากัด
(พรินซิเพิล) เป็ นบริษัทใน
กลุม่ ของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
ธนาคารต่อสัญญาเช่าพืนทีกับ พรินซิเพิล ออกไปเป็ นระยะเวลา 1 ปี
สําหรับพืนทีดังต่อไปนี
) พืนทีชัน 16 ( ตร.ม.) โดยคิดอัตราค่าเช่า 735 บาท / ตร.ม. /
เดือน และคงเงือนไขตามเดิมในสัญญาปั จจุบนั
) พืนทีชัน 15 (436 ตร.ม.) โดยคิดอัตราค่าเช่า 735 บาท / ตร.ม. /
เดือน และคงเงือนไขตามเดิมในสัญญาปั จจุบนั
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 6/2563 เมือ
วั น ที 25 มิ ถุ น ายน 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

CIMB Bank Bhd (CIMB
Bank) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของธนาคาร ซึงถือหุน้ ร้อย
ละ 94.83 ของจํานวนหุน้ ที
ออกและจําหน่ายแล้ว
ทังหมดของธนาคาร

ธนาคารใช้งานระบบ AML ซึงมีการ Hubbing ที CIMB Bank โดย ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
รายการนีอยู่ภายใต้โครงการ AML ซึงได้รบั อนุมตั ิค่าใช้จ่ายรวมใน ธนาคารครังที 7/
เมือ
เฟส 1 จํานวน 82.57 ล้านบาท
วัน ที 29 กรกฎาคม 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการธนาคารครังที 12/2563 เมื อวั น ที 16 ร่ ว มประชุ ม และงดออก
ธันวาคม 2563 รับทราบการเปลียนแปลงของค่าใช้จ่ายของโครงการ เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
AML จากทีเคยนําเสนอในครังก่อน เนืองจากมีการลดลงของยอด อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
TCO เป็ น 68.80 ล้านบาท รวมถึงวิธีการคิดค่าใช้จ่าย Hubbing ที เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
ส่งผลให้คา่ ใช้จ่าย OPEX สูงกว่า CAPEX
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พรินซิเพิล จํากัด
(พรินซิเพิล) เป็ นบริษัทใน

ธนาคารทบทวนและขยายระยะเวลาวงเงิ น L/G (Performance) ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ของพรินซิเพิล จํานวนรวม 4 ล้านบาท ออกไปจนถึง 31 สิงหาคม ธนาคารครังที 8/
เมือ
2564 โดยคงตามเงือนไขเดิม และความเสียงไม่เพิมขึน
วั น ที 26 สิ ง ห าคม 2563
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
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กลุม่ ของกลุม่ ซีไอเอ็มบี ซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่โดยอ้อม
ของธนาคาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ารายการ

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร
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ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนืองจากเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของธนาคาร

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ชือและความสัมพันธ์
ลักษณะและมูลค่ารายการ
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
CIMB Bank Bhd, CIMB 1) ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชือของคู่คา้ 6 ราย ซึงอยู่ภายใต้กลุม่ ซี ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
Investment Bank Bhd,
ไอเอ็มบี โดยมีวงเงินสินเชือรวม 36,925 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดวัน ธนาคารครังที 9/2563 เมือ
PT Bank CIMB Niaga
ทบทวนวงเงินครังต่อไป 30 พฤศจิกายน 2564
วั น ที 24 กั น ยายน 2563
Tbk, CIMB Bank (L)
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
Ltd., CIMB Bank Plc.
2) ธนาคารเพิมวงเงินสินเชือดังนี
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
และ CIMB Bank
2.1) CIMB Bank Bhd (CIMB KL):
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
(Vietnam) Ltd. เป็ นบริษัท
- เพิมวงเงิน FBG จาก 400 ล้านบาท เป็ น 1,200 ล้านบาท ร่ ว มประชุ ม และงดออก
ในกลุม่ ซึงมีกลุม่ ซีไอเอ็มบี
- เพิมวงเงิน BEP จาก 50 ล้านบาท เป็ น 250 ล้านบาท โดย เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
กําหนดราคาตามอัตราตลาด
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนืองจากเป็ นรายการธุรกิจ
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร
ปกติของธนาคาร
CGS-CIMB Securities
(Thailand) Co., Ltd.
(CGS-CIMB) เป็ นบริษัท
ในกลุม่ ทีมีกลุม่ ซีไอเอ็มบี
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

ธนาคารทบทวนและขยายระยะเวลาวงเงินสินเชือทังหมดของ CGSCIMB ออกไปจนถึง 30 กันยายน 2564 และเพิ มวงเงิ น PSR จาก
16.0 ล้า นบาท เป็ น 1,000.0 ล้า นบาท เพื อสนั บ สนุ น ธุ ร กรรม
อนุพนั ธ์ทีอ้างอิงตราสารทุนของ CGS-CIMB โดยกําหนดราคาตาม
อัตราตลาด
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร

กลุ่มซีไอเอ็มบีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ธนาคารใช้บริการด้าน IT จากกลุม่ ซีไอเอ็มบี เพือสนับสนุนโครงการ
ใหญ่โดยอ้อมของธนาคาร MUREX Upgrade โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการทีชําระ
ให้กบั กลุม่ ซีไอเอ็มบี ดังนี
) การซือฮาร์ดแวร์ (แอปเซิรฟ์ เวอร์เพิม) จํานวน 5,746,014 บาท
และ
) การบํารุงรักษาฮาร์ดแวร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงาน MX ของ กลุม่
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ที ประชุ ม คณะกรรมการ
ธนาคารครังที 9/2563 เมือ
วั น ที 24 กั น ยายน 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนืองจากเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของธนาคาร
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธนาคารครังที 9/2563 เมือ
วั น ที 24 กั น ยายน 2563
(ยกเว้ น กรรม การที เป็ น
ตัวแทนของ CIMB Bank ที
มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ งไม่ ไ ด้ เ ข้ า

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

ชือและความสัมพันธ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ลักษณะและมูลค่ารายการ

ซีไอเอ็มบี จํานวน 17,023,972 บาท
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd ธนาคารใช้ บ ริ ก ารระบบ Group Electronic Procurement จาก
เป็ นบริษัทในกลุม่ ทีมีกลุม่ ซี iCIMB (MSC) Sdn. Bhd โดยมีคา่ ใช้จ่ายในการดําเนินการทีเกิดขึน
ไอเอ็มบีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ใหม่ในส่วนของการ Hubbing (การจัดสรรค่าใช้จ่าย) เป็ นจํานวน
รวม 1,797,070.78 บาท ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตังแต่ปี 2563
ถึง 2567
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
ของรายการโดยมี
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่ ว มประชุ ม และงดออก
เสี ย งในวาระนี ) เห็ น ควร
อนุ มั ติ ร ายการดั ง กล่ า ว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร
ที ประชุ ม คณ ะกรรมการ
ธน าค ารค รั งที 12/2563
เมื อ วั น ที 16 ธั น ว า ค ม
2563 (ยกเว้น กรรมการที
เป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง CIMB
Bank ที มี ส่ ว น ได้ เ สี ย ซึ ง
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงด
ออกเสี ย งในวาระนี ) เห็ น
ควรอนุมตั ิรายการดังกล่าว
เนื อ งจ า ก เป็ น รา ย ก า ร
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข อง
ธนาคาร

- รายการสินเชือ เงินฝาก และภาระผูกพัน
ก. เงินให้สินเชือ ภาระผูกพัน และเงินฝากทีเกียวเนืองกับกิจการทีธนาคารและบริษัทลูกของธนาคาร หรือกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารตังแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึนไป ถือหุน้ ร้อยละ 10 หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ขึนไปของ
ทุนชําระแล้วของกิจการดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

รายชือบริษัท
ภาระ
ผูกพัน

บริษัทใหญ่
CIMB Bank Bhd
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
- รับอัตราดอกเบียคงที
- รับอัตราดอกเบียลอยตัว
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
- สัญญาซือ
- สัญญาขาย
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย
- สัญญาซือ
- สัญญาขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
รายการ สินทรัพย์ เงินรับ
รายการ
ระหว่าง
อืน
ฝาก
ระหว่าง
ธนาคาร
ธนาคาร
และตลาด
และ
เงิน
ตลาด
(สินทรัพย์)
เงิน
(หนีสิน)

เงินให้
สินเชือคง
ค้าง

เงินกูย้ ืม

หนีสินอืน

การถือ
หุน้
(%)

60

-

762

-

-

947

9,755

726

52,475
44,953

-

-

-

-

-

-

-

11,863
75

-

-

-

-

-

-

-

8,254
188

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

5,675

-

-

-

-

-

-

-

บริษัทย่อย
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้

-

30,805

-

2

92

-

-

บจ. ซีที คอลล์

-

-

-

-

43

-

-

สัญญาสิทธิทีอ้างอิงหน่วยลงทุนของ
กองทุน
- สัญญาซือ
อนุพนั ธ์ดา้ นเครดิต
- สัญญาขาย
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มีผบู้ ริหาร
ร่วมกัน

94.83

ดาโต๊ะ อับดุล
ราฮ์มนั บิน อาฮ์
มัด
เอ็นจิก โอมาร์
ซิดดิก บิน อามิน
โนเออร์ ราชิด

-

99.99

นายตัน คีท จิน
นางสาวศศิมา
ทองสมัคร
นายโก๊ะ เตอด
เซียง
นางสาว
ปิ ยวรรณ เธี ยร
พรานนท์
นายเทพกร ศิริ
ธนะวุฒิชยั

-

99.99

นายตัน คีท จิน
นางสาวอรอนงค์
อุดมก้านตรง
นางสาวศศิมา
ทองสมัคร

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
รายการ สินทรัพย์ เงินรับ
รายการ
ระหว่าง
อืน
ฝาก
ระหว่าง
ธนาคาร
ธนาคาร
และตลาด
และ
เงิน
ตลาด
(สินทรัพย์)
เงิน
(หนีสิน)

เงินให้
สินเชือคง
ค้าง

เงินกูย้ ืม

การถือ
หุน้
(%)

หนีสินอืน

มีผบู้ ริหาร
ร่วมกัน

นายโก๊ะ เตอด
เซียง

บจ. เวิลด์ลีส

-

2,135

-

5

59

-

-

-

..

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
CIMB Bank Plc., Cambodia

-

70

-

-

-

10

-

-

CIMB ISLAMIC Bank Berhad

-

-

-

-

-

2

-

-

iCIMB (MSC) Sdn Bhd
PT Bank CIMB Niaga TBK

-

-

1

-

-

3

-

43
-

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จํากัด

-

-

-

-

629

-

-

-

91
49

-

-

-

-

-

-

-

สัญญาแลกปลียนเงินตรา
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า
-สัญญาซือ
-สัญญาขาย
ICIMB (MSC) Sdn Bhd
สัญญาติดตังและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
พรินซิเพิล จํากัด

1

-

-

-

-

-

-

22
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-

674

-

-

-

-

99.99

นางสาวเพ็ญพร
กําพุสิริ
นายณัฐวุฒิ วจีนุ
รักษากุลชัย
นายมนตรี พ่วง
พูล
นางสาวพรภัทร
อาทรสมบัติ
นางสาวอรอนงค์
อุดมก้านตรง

-

นายเจสัน ลีออง
ก๊อก ยิว

-

นายเศรษฐจักร
ลียากาศ

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
รายการ สินทรัพย์ เงินรับ
รายการ
ระหว่าง
อืน
ฝาก
ระหว่าง
ธนาคาร
ธนาคาร
และตลาด
และ
เงิน
ตลาด
(สินทรัพย์)
เงิน
(หนีสิน)

เงินให้
สินเชือคง
ค้าง

เงินกูย้ ืม

หนีสินอืน

การถือ
หุน้
(%)

มีผบู้ ริหาร
ร่วมกัน

นายโก๊ะ เตอด
เซียง
บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้อง
กัน

-

-

-

1

400

-

-

5

819

72

-

-

431

-

-

7

ข. ธนาคารไม่มีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร

- ความเป็ นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันซึงธนาคารมีเงินให้สินเชือและภาระผูกพันกับกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขึนไปหรือ ตําแหน่งเที ยบเท่านัน เป็ น การให้กู้ยืม ซึงเป็ นสวัสดิก ารของธนาคาร อัตราดอกเบี ยที ใช้เป็ นอัตราดอกเบี ย
สวัสดิการสําหรับพนักงานของธนาคาร รายการระหว่างกันซึงธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ ภาระผูกพัน และเงินฝากแก่กิจการที
ธนาคารหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ขึนไปหรือตําแหน่งเทียบเท่า ถือหุน้
รวมกันตังแต่รอ้ ยละ 10 ขึนไปของทุนทีชําระแล้วของกิจการ บางส่วนเป็ นเงินกูท้ ีโอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร
บางส่วนมาจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนีของลูกหนี และบางส่วนเป็ นเงินให้สินเชือใหม่ โดยใช้อตั ราดอกเบียตามอัตรา
ตลาดทัวไปและเป็ นเงือนไขปกติของการทําธุรกิจ
- ขันตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้อบังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้องผ่านขันตอนในการพิ จารณาอนุมัติตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิของธนาคาร รวมทังต้องผ่านการวิเคราะห์และการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการทีมีอาํ นาจ
หน้าทีทีเกียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โดยผูบ้ ริหารหรือกรรมการทีมีสว่ นได้เสียจะไม่เข้า
ร่วมพิจารณาอนุมตั ิในเรืองดังกล่าว
- แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็ นรายการซึงเป็ นการดําเนินธุรกิจทัวไป โดยทุกรายการได้ดาํ เนินการตามขันตอน
และวิธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิตามทีกําหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง มีความเป็ นไป
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

ได้ว่าการทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะยังคงเกิดขึนในการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ซึงธนาคารได้มีการกําหนด
ขันตอนและวิธีปฏิบตั ิในการอนุมตั ิและทบทวนรายการไว้อย่างชัดเจนแล้ว
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

ส่วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
. สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.
2561 ผลการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

917,689,843

1,350,614,011

1,745,984,494

6,716,284,057

6,205,670,653

6,684,224,569

34,426,785,221

-

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

57,560,610,597

43,459,245,755

23,395,513,202

เงินลงทุนสุทธิ

61,543,507,298

86,796,230,526

92,172,323,107

2,933,315,115

2,208,315,115

2,208,315,115

217,575,772,174

224,522,047,873

211,061,910,374

-

83,360,105

77,698,965

909,229,206

894,230,172

831,149,160

3,184,960,352

3,339,032,032

3,471,101,060

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้สุทธิ

231,112,349

-

-

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ

920,772,733

1,015,531,376

480,958,226

-

219,181,210

589,374,978

16,051,131,778

14,967,549,671

6,052,943,866

1,450,159,918

1,843,161,859

2,825,287,493

404,421,330,641

386,904,170,358

351,596,784,609

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อนสุ
ื ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

194,149,733,163

199,132,082,337

185,215,037,339

47,667,617,572

43,393,672,214

44,533,942,327

256,215,690

268,816,305

378,991,448

28,948,798,788

24,422,519,906

35,512,717,532

หนีสินตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน

57,221,163,685

44,659,756,168

24,318,002,735

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

19,449,377,487

23,818,667,017

16,968,347,710

-

83,360,105

77,698,965

หนีสินตามสัญญาเช่า

233,549,214

-

-

ประมาณการหนีสิน

2,512,525,405

2,140,697,917

1,892,940,782

29,749,582

-

-

12,111,017,104

9,158,264,057

3,910,494,022

2,609,852,049

3,001,524,762

3,012,897,171

365,189,599,739

350,079,360,788

315,821,070,031

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนีสินอืน
รวมหนี สิ น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

1,593,402,211

1,512,574,667

1,422,487,528

-

-

-

536,200,000

403,980,000

403,600,000

ยังไม่ได้จดั สรร

9,545,031,963

7,351,158,175

6,392,530,322

รวมส่วนของเจ้าของ

39,231,730,902

36,824,809,570

35,775,714,578

404,421,330,641

386,904,170,358

351,596,784,609

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 34,822,261,748 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 34,822,261,748 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสีย
ของธนาคารในบริษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
บาท

บาท

บาท

รายได้ดอกเบีย

11,201,604,569

13,649,194,419

12,341,600,425

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย

(4,054,796,751)

(5,465,461,170)

(4,515,325,072)

รายได้ดอกเบียสุทธิ

7,146,807,818

8,183,733,249

7,826,275,353

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

1,152,370,880

1,535,745,658

1,376,649,113

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

(359,666,589)

(370,326,208)

(289,520,012)

792,704,291

1,165,419,450

1,087,129,101

940,068,305

(176,978,157)

294,417,672

306,009,145

343,978,417

19,508,137

45,184,134

-

-

รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ

1,650,540,439

137,640,997

261,325,479

รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน

10,881,314,132

9,653,793,956

9,488,655,742

3,555,060,193

4,367,809,334

3,892,655,897

11,451,500

11,507,000

13,131,200

ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์

649,001,726

1,050,453,383

1,017,873,890

ค่าภาษีอากร

396,209,137

397,538,486

386,886,044

1,891,063,068

1,173,413,223

1,229,294,759

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ

6,502,785,624

7,000,721,426

6,539,841,790

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ

1,852,458,534
-

1,406,052,259

3,686,327,220

กําไรก่อนภาษี เงิ นได้

2,526,069,974

1,247,020,271

(737,513,268)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(311,794,035)

(318,004,626)

(66,769,073)

กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด

2,214,275,939

929,015,645

(804,282,341)

รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรสุทธิจากการขายสินเชือด้อยคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

อืนๆ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่)
บาท
บาท
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการที จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมเครืองมือทีใช้
สําหรับการป้ องกันความเสียงในกระแสเงินสด
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวกับรายการทีจะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

พ.ศ. 2561
บาท

-

472,498,608

(274,248,938)

237,077,203

-

-

270,828,601

(54,736,432)

136,503,546

(5,674,282)

(16,238,529)

(4,697,307)

(101,638,137)

(52,189,142)

(4,364,720)

400,593,385

349,334,505

(146,807,419)

(4,745,397)

-

-

(109,829,298)

-

-

48,387,513

(229,255,158)

70,013,711

(1,616,159)

-

(14,002,741)

รวมรายการที ไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(67,803,341)

(229,255,158)

56,010,970

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

332,790,044

120,079,347

(90,796,449)

2,547,065,983

1,049,094,992

(895,078,790)

รวมรายการที จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที ไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากหนีสินทางการเงินทีกําหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุนอันเนืองมาจาก
ความเสียงด้านเครดิต
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวกับรายการทีไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่)
บาท
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

2,214,275,939
-

929,015,645
-

(804,282,341)
-

2,214,275,939

929,015,645

(804,282,341)

2,547,065,983
-

1,049,094,992
-

(895,078,790)
-

2,547,065,983

1,049,094,992

(895,078,790)

0.06

0.03

(0.03)

34,822,261,748

34,822,261,748

31,188,634,435

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับกําไร (ขาดทุน) ส่วนที เป็ นของผู้
ถือหุ้นของธนาคาร
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญทีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

'งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนีสิน
(กําไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย
'ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ของตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์
กําไรจากทรัพย์สนิ รอการขาย
กําไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน / เงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายลูกหนีด้อยคุณภาพ
กําไรจากการเปลียนแปลงเงือนไขและยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนสุทธิจากหนีสินทางการเงิน
ทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน

พ.ศ. 2561
บาท

2,526,069,974

1,247,020,271

(737,513,268)

608,622,299
1,852,458,534
25,854,417
138,769,927
(2,936,179)
-

409,743,630
1,406,052,259
41,716,546
161,484,027
(1,689,129)
-

352,142,153
3,686,327,220
38,448,440
152,118,626
1,487,569
1,067,203

(1,862,371,975)
(39,082,892)

(926,288,301)
(24,352,727)

1,075,237,437
(139,608,478)

(388,727,855)
(306,009,146)
(5,363,271)
102,249,659
138,703,033
(45,184,134)
(446,664)

193,856,530
(2,186,608,362)
(10,105,201)
19,481,182
9,118,106
-

(315,036,490)
113,050,652
(10,877,744)
10,014,524
4,731,329
-

1,292,422,476
(11,201,604,569)
(755,659,304)
4,054,796,751

480,589,053
(13,649,194,419)
(8,427,415)
5,465,461,170

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

(3,867,438,919)

(7,372,142,780)

(2,845,444,519)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ มขึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
/ เงินลงทุนเพือค้า
เงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนี
ทรัพย์สนิ รอการขาย
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อนื
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิ มขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินกูย้ มื ระยะสัน
ประมาณการหนีสิน
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนีสินอืน
เงิ นสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ภาษี (จ่าย) รับ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

พ.ศ. 2561
บาท

(513,865,600)

474,976,864

11,426,897,185

(2,142,418,330)
6,220,000,565
113,989,747
(1,083,582,107)
399,212,947

(5,757,584,312)
(13,645,310,689)
71,511,170
(8,914,605,805)
738,342,336

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

(4,982,349,174)
4,273,945,357
(12,600,615)
(2,638,406,819)
(181,922,457)
2,952,753,047
(61,646,504)

13,917,044,998
(1,140,270,113)
(110,175,143)
4,168,522,046
(143,437,882)
5,247,770,035
21,876,071

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

(1,524,328,862)
10,064,766,872
(6,335,935,161)
(160,468,867)

(12,443,483,204)
10,726,606,727
(6,579,515,960)
121,054,277

8,901,920,006
10,682,135,864
(5,146,131,186)
(71,039,791)

2,044,033,982

(8,175,338,160)

14,366,884,893
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน / หลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ ายและไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน / หลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ าย / ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ าย / ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการรับชําระหนีเงินลงทุนในลูกหนี
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนทัวไป
เงินสดรับจากการจําหน่ ายเงินลงทุนทัวไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินสดจ่ายเพิมทุนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการซืออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน

พ.ศ. 2561
บาท

(36,098,538,904)

(27,549,333,482)

(32,583,604,603)

31,097,145,355

42,795,057,786

4,260,025,541

(2,605,255,006)

(4,192,283,404)

(12,462,512,179)

461,800,000
-

4,731,280,000
788,253
2,564,090

5,905,850,000
795,015
(726,500)
6,752,752

9,791,713
(725,000,000)
(164,644,697)
6,963,414
(403,693,296)
755,659,304
1,220,332,892

(250,101,510)
7,577,958
(667,017,974)
8,427,415
2,283,217,733

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

(6,445,439,225)

17,170,176,865

(34,063,934,747)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

พ.ศ. 2561
บาท

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ดอกเบียจ่าย
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงิน
เงินสดจ่ายจากการกูย้ มื เงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า

5,155,406,850
(932,259,903)
(174,111,309)
(74,879,569)

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

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

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ

3,974,156,069
(5,674,994)

(9,374,255,253)
(15,953,935)

19,858,540,831
(4,493,892)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง (เพิ มขึน) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(432,924,168)
1,350,614,011

(395,370,483)
1,745,984,494

156,997,085
1,588,987,409

917,689,843

1,350,614,011

1,745,984,494

39,281,470
47,472,417
381,042,146

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

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

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลเพิ มเติ มประกอบกระแสเงิ นสด
รายการทีมิใช่เงินสด
ซืออาคารและอุปกรณ์ทยัี งไม่ถงึ กําหนดชําระเงิน
รับโอนทรัพย์สนิ รอการขายจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ตัดจําหน่ ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบีย
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินของธนาคาร
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราดอกเบียรับ(1) (%)
อัตราดอกเบียจ่าย(2) (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย(3) (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนรายได้ดอกเบียสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินกูย้ ืม(4) (%)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินฝาก (Modified LDR)(5)(%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนีสินรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนขันที 1 (%)
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม
และดอกเบียค้างรับ (%)
อัตราส่วนหนีสูญต่อสินเชือรวม
และดอกเบียค้างรับ(%)
อัตราส่วนเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ
ต่อสินเชือรวม(6) (%)
อัตราส่วนดอกเบียค้างรับต่อสินเชือรวม
และดอกเบียค้างรับ (%)

31 ธ.ค. 63

(ปรับปรุ งใหม่)
31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

64.3
20.3
5.7
4.7
1.5
3.2
3.0

61.6
9.6
2.6
6.0
2.1
3.9
2.6

65.0
(8.5)
(2.5)
5.8
2.0
3.8
2.4

59.8
2.2
1.7
0.03

73.0
2.6
0.3
0.03

68.9
2.8
(0.3)
0.03

9.6
102.2
87.8
54.1
20.8
14.9

9.5
103.6
96.6
56.9
17.4
12.4

9.2
108.0
94.0
58.6
18.7
13.3

3.9

4.3

4.4

0.7

0.6

0.6

4.5

4.6

4.3

1.6

1.4

0.2

หมายเหตุ:
(1) อัตราดอกเบียรับ = รายได้ดอกเบีย / (เงินให้สินเชือเฉลีย+รายการระหว่างธนาคารทีมีดอกเบียเฉลีย)
(2) อัตราดอกเบียจ่าย = ค่าใช้จ่ายดอกเบีย / (เงินฝากเฉลีย+เงินกูย้ ืมเฉลีย+หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถามเฉลีย+รายการระหว่างธนาคารทีมีดอกเบียเฉลีย)
(3) ส่วนต่างอัตราดอกเบีย = อัตราดอกเบียรับ-อัตราดอกเบียจ่าย
(4) อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินกูย้ ืม = เงินให้สินเชือ / (เงินฝาก+หนีสินจ่ายเมือทวงถาม+เงินกูย้ ืม)
(5) อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินฝาก (Modified LDR) = (เงินให้สนิ เชือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี+เงินให้สินเชือซึงคําประกันโดยธนาคารอืน+เงินให้สินเชือแก่สถาบันการเงิน) / (เงินฝาก+ตัวแลกเงิน+หุน้ กู+้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท)
(6) อัตราส่วนเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพต่อสินเชือรวม คํานวณตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน หน้า 145

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )
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สรุ ปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็ มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ.
2562 และ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
งบการเงิ นรวม
(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

918,593,772

1,351,567,764

1,749,088,328

6,884,873,058

6,421,713,044

6,790,160,122

34,426,785,221

-

-

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

57,560,610,597

43,459,245,755

23,395,513,202

เงินลงทุนสุทธิ

61,545,507,298

86,798,230,526

92,172,323,106

-

-

-

221,843,843,591

232,025,109,288

217,667,030,649

-

83,360,105

77,698,965

ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

1,082,474,739

1,123,900,062

1,016,509,206

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

3,265,886,780

3,428,635,255

3,536,093,184

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้สุทธิ

293,567,543

-

-

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ

970,407,387

1,061,691,787

488,639,652

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

671,711,434

693,659,148

1,043,963,387

16,051,131,778

14,967,549,671

6,052,943,866

1,733,638,801

2,258,703,848

3,077,857,230

407,249,031,999

393,673,366,253

357,067,820,897

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยสุทธิ
เงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อนสุ
ื ทธิ
รวมสิ นทรัพย์
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งบการเงิ นรวม
(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

193,955,570,315

199,034,749,069

185,100,505,109

47,667,617,572

43,393,672,214

44,533,942,327

256,215,690

268,816,305

378,991,448

28,948,798,788

24,422,519,906

35,512,717,532

หนีสินตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน

57,221,163,685

44,659,756,168

24,318,002,735

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื

19,449,377,487

25,818,667,017

18,968,347,710

-

83,360,105

77,698,965

หนีสินตามสัญญาเช่า

296,677,054

-

-

ประมาณการหนีสิน

2,679,569,475

2,298,834,098

1,987,605,894

37,854,384

-

-

12,111,017,104

9,158,264,057

3,910,494,022

3,081,311,886

4,102,518,535

3,962,352,358

365,705,173,440

353,241,157,474

318,750,658,100

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนีสินอืน
รวมหนี สิ น
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นรวม
(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

17,411,130,874

10,145,965,854

10,145,965,854

10,145,965,854

1,541,465,035

1,468,042,132

1,400,797,437

(42,753,751)

(42,753,751)

(42,753,751)

536,200,000

403,980,000

403,600,000

ยังไม่ได้จดั สรร

11,951,850,547

11,045,843,670

8,998,422,383

รวมส่วนของเจ้าของ

41,543,858,559

40,432,208,779

38,317,162,797

407,249,031,999

393,673,366,253

357,067,820,897

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 34,822,261,748 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 34,822,261,748 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสีย
ของธนาคารในบริษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
บาท

บาท

บาท

รายได้ดอกเบีย

15,011,724,895

17,105,532,589

15,309,544,755

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย

(4,072,358,247)

(5,513,358,198)

(4,562,807,958)

รายได้ดอกเบียสุทธิ

10,939,366,648

11,592,174,391

10,746,736,797

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

1,629,614,706

2,476,081,102

2,109,980,514

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

(373,875,155)

(385,927,966)

(302,056,447)

รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การสุทธิ

1,255,739,551

2,090,153,136

1,807,924,067

940,068,305

(176,978,157)

294,417,672

กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

306,009,145

343,978,417

19,508,137

กําไรสุทธิจากการขายสินเชือด้อยคุณภาพ

113,136,112

398,585,923

226,351,923

รายได้จากการดําเนินงานอืนๆ

1,372,733,807

511,589,578

587,350,824

รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน

14,927,053,568

14,759,503,288

13,682,289,420

4,258,267,208

5,045,384,493

4,533,126,703

11,740,100

11,811,200

13,467,200

ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์

834,725,076

1,213,316,406

1,155,447,852

ค่าภาษีอากร

410,391,115

433,029,282

413,013,666

3,384,090,654

2,674,236,169

2,376,645,066

รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ

8,899,214,153

9,377,777,550

8,491,700,487

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ

4,468,266,285
-

2,793,070,098

4,919,382,923

กําไรก่อนภาษี เงิ นได้

1,559,573,130

2,588,655,640

271,206,010

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(268,991,026)

(570,846,561)

(264,304,590)

กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด

1,290,582,104

2,017,809,079

6,901,420

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครืองมือทางการเงิน
ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงานอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

อืนๆ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่)
บาท
บาท
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมเครืองมือทีใช้
สําหรับการป้ องกันความเสียงในกระแสเงินสด
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดําเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวกับรายการทีจะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

พ.ศ. 2561
บาท

-

472,498,608

(274,248,938)

237,077,203

-

-

270,828,601

(54,736,432)

136,503,546

(5,674,282)

(16,238,529)

(4,697,307)

(101,638,137)

(52,189,142)

(4,364,720)

400,593,385

349,334,505

(146,807,419)

(4,745,397)

-

-

(109,829,298)

-

-

39,131,711

(257,808,214)

72,891,871

235,002

5,710,612

(14,578,374)

รวมรายการทีไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(75,207,982)

(252,097,602)

58,313,497

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

325,385,403

97,236,903

(88,493,922)

1,615,967,507

2,115,045,982

(81,592,502)

รวมรายการทีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากหนีสินทางการเงินทีกําหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุนอันเนืองมาจาก
ความเสียงด้านเครดิต
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวกับรายการทีไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงใหม่)
บาท
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

1,290,582,104
-

2,017,809,079
-

6,901,420
-

1,290,582,104

2,017,809,079

6,901,420

1,615,967,507
-

2,115,045,982
-

(81,592,502)
-

1,615,967,507

2,115,045,982

(81,592,502)

0.04

0.06

0.00

34,822,261,748

34,822,261,748

31,188,634,435

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้นสําหรับกําไรส่วนที เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญทีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สํารองจากการประมาณการหนีสิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย
'ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ของตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื และตราสารอนุพนั ธ์
กําไรจากทรัพย์สนิ รอการขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน / เงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายลูกหนีด้อยคุณภาพ
กําไรจากการเปลียนแปลงเงือนไขและยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนสุทธิจากหนีสินทางการเงิน
ทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน

พ.ศ. 2561
บาท

1,559,573,130

2,588,655,640

271,206,010

691,322,106
4,468,266,285
25,854,417
155,711,110
1,038,298,688
-

433,202,518
2,793,070,098
41,716,546
196,402,040
1,015,432,235
-

373,493,967
4,919,382,923
38,448,440
158,736,962
709,467,315
1,067,203

(1,862,371,975)
(74,985,699)

(926,288,301)
(28,247,855)

1,075,237,437
(69,008,068)

(388,727,855)
(306,009,145)
(5,995,613)
102,322,776
138,703,033
(113,136,112)
(446,664)

193,856,530
(2,186,608,362)
(11,871,882)
19,481,182
9,118,106
-

(315,036,490)
113,050,652
(20,391,900)
10,164,009
4,731,329
-

1,292,422,476
(15,011,724,895)
(10,245,396)
4,072,358,247

480,589,053
(17,105,532,589)
(8,427,415)
5,513,358,198

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

(4,228,811,086)

(6,982,094,258)

(2,726,945,347)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ มขึน) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
/ เงินลงทุนเพือค้า
เงินให้สนิ เชือแก่ลกู หนี
ทรัพย์สนิ รอการขาย
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อนื
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิ มขึน (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินกูย้ มื ระยะสัน
ประมาณการหนีสิน
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพนั ธ์
หนีสินอืน
เงิ นสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ภาษี (จ่าย) รับ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

พ.ศ. 2561
บาท

(466,412,210)

364,870,026

11,389,079,000

(2,142,418,330)
3,251,738,131
2,445,554,228
(1,083,582,107)
479,041,395

(5,757,584,312)
(19,056,551,151)
2,157,885,423
(8,914,605,805)
612,740,441

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

(5,079,178,753)
4,273,945,357
(12,600,615)
(2,638,406,819)
(196,101,383)
2,952,753,047
(547,398,870)

13,934,243,960
(1,140,270,113)
(110,175,143)
4,168,522,046
(143,437,882)
5,247,770,035
154,841,763

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

(2,991,878,015)
13,875,785,186
(6,359,515,005)
(381,355,767)

(15,463,844,970)
14,165,286,507
(6,578,613,485)
(164,761,796)

5,852,663,461
13,653,855,758
(5,144,814,563)
(424,746,068)

4,143,036,399

(8,041,933,744)

13,936,958,588
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งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน / หลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ ายและไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน / หลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดจ่ายในการซือเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ าย / ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ าย / ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการรับชําระหนีเงินลงทุนในลูกหนี
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนทัวไป
เงินสดรับจากการจําหน่ ายเงินลงทุนทัวไป
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินสดจ่ายเพิมทุนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายจากการซืออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน

พ.ศ. 2561
บาท

(36,098,538,904)

(27,549,333,482)

(32,583,604,603)

31,097,145,355

42,795,057,786

4,260,025,541

(2,605,255,006)

(4,194,283,404)

(12,462,512,179)

461,800,000
-

4,731,280,000
788,253
2,564,090

5,905,850,000
795,015
(726,500)
6,752,752

9,791,713
(186,002,100)
7,600,359
(423,145,279)
10,245,396
1,220,375,445

(295,357,042)
9,342,879
(708,309,652)
8,427,415
2,283,245,525

14,990,000
(161,435,893)
16,085,199
(280,289,448)
10,508,869
1,689,255,397

(6,505,983,021)

17,083,422,368

(33,584,305,850)
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งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ดอกเบียจ่าย
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงิน
เงินสดจ่ายจากการกูย้ มื เงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า

พ.ศ. 2561
บาท

(17,113,425)
5,155,406,850
(2,915,146,478)
(174,111,309)
(113,388,014)

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

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

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ

1,935,647,624
(5,674,994)

(9,423,055,253)
(15,953,935)

19,809,740,831
(4,493,892)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง (เพิ มขึน) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(432,973,992)
1,351,567,764

(397,520,564)
1,749,088,328

157,899,677
1,591,188,651

918,593,772

1,351,567,764

1,749,088,328

39,281,470
47,472,417
381,042,146

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

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

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันปลายปี
ข้อมูลเพิ มเติ มประกอบกระแสเงิ นสด
รายการทีมิใช่เงินสด
ซืออาคารและอุปกรณ์ทยัี งไม่ถงึ กําหนดชําระเงิน
รับโอนทรัพย์สนิ รอการขายจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ตัดจําหน่ ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบีย
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินของ
กลุ่มธนาคาร
อัตราส่วนรายได้ดอกเบียสุทธิตอ่ สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ อ่ เงินฝาก (Modified LDR) (%)
อัตราส่วนเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพต่อ
สินเชือรวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1 (%)

31 ธ.ค. 63

(ปรับปรุ งใหม่)
31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

3.2
3.1
2.6
59.6
90.3

3.5
5.3
0.5
63.5
100.2

3.7
0.0
0.0
61.7
97.2

4.6
21.4
15.6

4.7
18.0
13.1

4.3
19.3
14.1
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14. การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวม
14.1 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
งบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีนํามาเปรียบเทียบ กลุ่มธนาคารได้มีการปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
เกียวกับวิธีการบัญชีของการรับรูร้ ายได้ดอกเบียทีแท้จริงซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
ผลการดําเนินงานของกลุม่ ธนาคาร สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 มีรายได้จากการดําเนินงานจํานวน 14,927.1
ล้านบาทเพิมขึน 167.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 เมือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึน
ของรายได้อืนร้อยละ 153.6 ในขณะทีรายได้ดอกเบียสุทธิลดลงร้อยละ 5.6 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง
ร้อยละ 39.9 กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักหนีสงสัยจะสูญเพิมขึนร้อยละ 12.0 เป็ นจํานวน 6,027.8 ล้านบาท เนืองจาก
การเพิมขึนของรายได้รอ้ ยละ 1.1 ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้อยละ 5.1 อย่างไรก็ ตามกําไรสุทธิ ลดลง
จํานวน 727.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 36 เป็ นจํานวน 1,290.6 ล้านบาทเมือเปรียบเทียบกับปี เดียวกัน สาเหตุหลักเกิดจาก
สํารองหนีสงสัยจะสูญเพิมขึนร้อยละ 60 ซึงสะท้อนถึงการตังสํารองทีสูงขึนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสที
คุณภาพสินเชือของลูกค้าทีจะแย่ลงจากผลกระทบอย่างรุ นแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในจํานวนนีธนาคารได้
คํานึงถึงการคาดการณ์ลว่ งหน้าของโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected Credit Losses – ECL) และการ
ตังสํารองเพือรับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคทีถดถอยผ่านกระบวนการ Management Overlay ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 9
อัตราส่วนรายได้ดอกเบียสุทธิตอ่ สินทรัพย์เฉลีย (Net Interest Margin – NIM) สําหรับปี 2563 อยูท่ ีร้อยละ 3.2 ลดลงจาก
งวดเดียวกันปี 2562 ซึงอยูท่ ีร้อยละ 3.5 เป็ นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบียจากเงินให้สนิ เชือและเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สนิ เชือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สนิ เชือซึงคําประกันโดยธนาคารอืนและเงิน
ให้สนิ เชือแก่สถาบันการเงิน) ของกลุม่ ธนาคารอยูท่ ี 227.0 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 เมือเทียบกับเงินให้สนิ เชือ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตัวแลกเงิน หุน้ กู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จํานวน
251.4 พันล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 4.1 จากสินปี 2562 ซึงมีจาํ นวน 241.5 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก
(Modified Loan to Deposit Ratio – Modified LDR) ของกลุม่ ธนาคารลดลงเป็ นร้อยละ 90.3 จากร้อยละ 100.2 ณ วันที
31 ธันวาคม 2562
(ก) สรุ ปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
รายได้จากการดําเนินงาน สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 14,927.1 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 167.6
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 เมือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 เนืองจากการเพิมขึนของรายได้จากการดําเนินงานอืน
จํานวน 1,654.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 153.6 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของกําไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนจํานวน 1,117 ล้านบาท สุทธิกบั การลดลงของรายได้คา่ ธรรมเนียมและ
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บริการสุทธิจาํ นวน 834.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 39.9 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้คา่ ธรรมเนียมจากการชําระค่า
สินค้าและบริการและรายได้จากการเป็ นนายหน้าขายประกัน และรายได้ดอกเบียสุทธิลดลงจํานวน 652.8 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 5.6 เนืองจากการลดลงของรายได้ดอกเบียจากเงินให้สนิ เชือและเงินลงทุน
(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบียสําหรับปี 2563 มีจาํ นวนทังสิน 4.1 พันล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมา 1.5 พันล้านบาทหรือร้อยละ 26.1
มีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจากเงินรับฝากและเงินนําส่งกองทุนฟื นฟูและพัฒ นาระบบสถาบัน
การเงิน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ลดลงจํานวน
478.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.1 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานและการบริหารจัดการเพือ
ควบคุมค่าใช้จ่ายทีดี ขึน อัต ราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานต่อรายได้จากการดําเนิ นงานสําหรับ ปี สินสุดวัน ที 31
ธันวาคม 2563 อยูท่ ีร้อยละ 59.6 ปรับตัวดีขนเมื
ึ อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ทีร้อยละ 63.5
(ค) กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ จาํ นวน 1, . ล้านบาทซึงลดลงเป็ นจํานวน 727.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 เมือเปรียบเทียบกับปี เดียวกัน
สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเพิมขึนร้อยละ 60 ซึงสะท้อนถึงการตังสํารองทีสูงขึนจากความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสทีคุณภาพสินเชือของลูกค้าทีจะแย่ลงจากผลกระทบอย่างรุ นแรงจากการระบาดของโค
วิด-19 ในจํานวนนีธนาคารได้คาํ นึงถึงการคาดการณ์ลว่ งหน้าของโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL) และการ
ตังสํารองเพือรับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคทีถดถอยผ่านกระบวนการ Management Overlay ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 9
(ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
สําหรับ ปี 2563 กลุ่ม ธนาคารมี ผ ลตอบแทนต่อ ส่ว นของเจ้า ของร้อ ยละ 3.1 เมื อเที ย บกับ ปี 2562 ซึงอยู่ที ร้อ ยละ 5.3
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของของธนาคารอยูท่ ีร้อยละ 5.7 เมือเทียบกับปี 2562 ซึงอยูท่ ีร้อยละ 2.6 สาเหตุหลัก
เกิดจากกําไรสุทธิทเพิ
ี มขึนในระหว่างปี

14.2 ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
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สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 407.2 พันล้านบาท เพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวน 13.6 พันล้านบาทหรือร้อยละ 3.5 โดยมีรายละเอียดดังนี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) จํานวน 6.9 พันล้านบาท เพิมขึนจํานวน 463 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.2
เป็ นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์มีจาํ นวน 57.6 พันล้านบาท เพิมขึน 14.1 พันล้านบาทหรือร้อยละ 32.5 ส่วนใหญ่ เป็ นผลจาก
ธุรกรรมด้านอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียน
กลุม่ ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิจาํ นวน 61.5 พันล้านบาท ลดลง 25.3 พันล้านบาทหรือร้อยละ 29.1 ส่วนใหญ่เกิดจากการจัด
ประเภทรายการใหม่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนจํานวน 34.4 พันล้านบาท
ตามข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สุทธิกบั การเพิมขึนของเงินลงทุนในตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จํานวน 5.4 พันล้านบาท
เงินให้สนิ เชือและดอกเบียค้างรับสุทธิจาํ นวน 221.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เนืองมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวและ
ธนาคารได้ยกเลิกการดําเนินงานของพาณิชย์ธนกิจ
สัญ ญาจ่ ายหลัก ประกัน ของตราสารอนุพัน ธ์จ ํา นวน 16.1 พัน ล้า นบาท เพิ มขึน 1.1 พัน ล้า นบาทหรือ ร้อ ยละ 7.2 ซึง
สอดคล้องกับการทําธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์
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คุณภาพของสินทรัพย์
(ก)

เงินให้กยู้ ืมและการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ ืม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีจาํ นวน 227 พันล้านบาท ลดลงจํานวน
13 พันล้านบาทหรือร้อยละ 5.4 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงมีจาํ นวน 240 พันล้านบาท เงินให้สินเชื อ
แบ่งเป็ นการให้กยู้ ืมแก่กลุม่ สินเชือทีอยูอ่ าศัย ลูกหนีธุรกิจเช่าซือและอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ มีสดั ส่วนรวม
ร้อยละ 65.9 ของเงินให้สินเชือรวม ทังนีมีเงินให้กยู้ ืมแก่สินเชือเพือทีอยู่อาศัยจํานวน 76.8 พันล้านบาท ซึงมีสดั ส่วนสูงที
ร้อยละ 33.7 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร ลูกหนีธุรกิจเช่าซือจํานวน 39.1 พันล้านบาทหรือ ร้อยละ 17.2 และกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์จาํ นวน 34 พันล้านบาทหรือร้อยละ 15 สินเชือทีมีอตั ราการขยายตัวมาจากลูกหนี
สาธารณูปโภคและบริการซึงเติบโตร้อยละ 16.8 เมือเทียบกับสินปี 2562
เงินให้สินเชือจําแนกกตามประเภทธุรกิ จ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชือส่วนบุคคล
สินเชือเพือทีอยูอ่ าศัย
ลูกหนีธุรกิจเช่าซือ
อืน ๆ
รวมเงินให้สินเชือสุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
%
7,446
3.3
33,962
15.0
16,252
7.2
29,118
12.8
8,263
3.6
76,789
33.7
39,063
17.2
16,057
7.1
226,950
100.0

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
%
8,349
3.5
41,446
17.2
16,364
6.8
24,921
10.4
10,519
4.4
78,580
32.7
42,665
17.8
17,106
7.1
239,950
100

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
(903)
(10.8)
(7,484)
(18.1)
(112)
(0.7)
4,197
16.8
(2,256)
(21.4)
(1,791)
(2.3)
(3,602)
(8.4)
(1,049)
(6.1)
(13,000)
(5.4)

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้กยู้ มื ในภาคธุรกิจต่างๆ เพือไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึง
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(ข)

การจัดประเภทของสินเชือและผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ค่าเผือผลขาดทุนด้าน
เงินให้สินเชือและ
เครดิตทีคาดว่าจะ
ดอกเบียค้างรับ
เกิดขึน
ล้านบาท
ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสียงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสียงด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินทีด้อยค่าด้านเครดิต
สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือซือ
หรือเมือเกิดรายการ
รวม
สํารองส่วนเกิน

200,366

(1,891)

19,215
11,158

(1,482)
(3,491)

58
230,797

(24)
(6,888)
(2,065)
(8,953)

การจัดประเภทของสินเชือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 ได้เริมใช้ตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 ซึงไม่
สามารถนํามาเปรียบเทียบได้โดยตรงกับการจัดประเภทสินเชือในอดีต
อัตราส่วนค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที
ร้อยละ 93.3 ลดลงจากสินปี 2562 ซึงอยูท่ ีร้อยละ 99.0 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิ ดขึนของกลุ่มธนาคารอยู่ทีจํานวน 9 พันล้านบาท ซึงเป็ นเงิ นสํารองส่วนเกิ นตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
จํานวน 2.1 พันล้านบาท
(ค)

สินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินเชือด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที 10.5 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชือทังสินอยู่ทีร้อยละ 4.6
ลดลงเมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ทีร้อยละ 4.7 สาเหตุหลักมาจากการขายสินเชือด้อยคุณภาพในปี 2563
ประกอบกับธนาคารมีมาตรฐานการอนุมตั ิสินเชือและนโยบายการบริหารความเสียงทีรัดกุม ตลอดจนได้มีแนวทางเพิม
ประสิทธิภาพการดูแลลูกหนีและการติดตามหนี
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การรับรูร้ ายได้

ดอกเบียและส่วนลดรับจากเงินให้สนิ เชือ
วิธีการรับรูด้ อกเบียให้รบั รู ต้ ามอัตราดอกเบียทีแท้จริง การรับรู ร้ ายได้ดอกเบียจากเงินให้กยู้ ืมทีค้างชําระเกินกว่าสามเดือน
นับตังแต่วนั ครบกําหนดชําระ หรือลูกหนีระดับที 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 จะรับรูร้ ายได้ดว้ ย
อัตราดอกเบียทีแท้จริงของราคาตามบัญชีหลังหักค่าเผือการด้อยค่า
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีหนีสินรวมจํานวน 365.7 พันล้านบาท เพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวน 12.5 พันล้านบาทหรือร้อยละ 3.5 โดยมีรายละเอียดดังนี
เงินรับฝากจํานวน 194 พันล้านบาท ลดลงจํานวน 5.1 พันล้านบาทหรือร้อยละ 2.6 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินฝาก
ประจํา
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิน) จํานวน 47.7 พันล้านบาท เพิมขึนจํานวน 4.3 พันล้านบาทหรือร้อยละ 9.9
ซึงเป็ นผลจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
หนีสินทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจํานวน 28.9 พันล้านบาท เพิมขึน จํานวน 4.5 พันล้านบาทหรือร้อย
ละ 18.5 ส่วนใหญ่เกิดจากหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝง
หนีสิน ตราสารอนุพัน ธ์ทางการเงิ นจํานวน 57.2 พันล้านบาท เพิ มขึน 12.6 พัน ล้านบาทหรือร้อยละ 28.1 การเพิมขึน
ดังกล่าวเป็ นผลจากธุรกรรมด้านอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียน
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืมมีจาํ นวน 19.4 พันล้านบาท ลดลง 6.4 พันล้านบาทหรือร้อยละ 24.7 ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
การลดลงของหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงและการไถ่ถอนหุน้ กูข้ องบริษัทย่อย
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 41.5 พันล้านบาท เพิมขึนจากปี 2562 จํานวน 1.1 พันล้านบาทหรือ
ร้อยละ 2.8 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิมขึนของกําไรสุทธิระหว่างปี

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน หน้า 162

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

CIMB Thai Bank Public Company Limited

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทังสิน 3,749.6 พันล้านบาท ลดลง 12 พันล้านบาท (ร้อย
ละ 0.3) จากจํานวน 3,761.5 พันล้านบาท ณ สินปี 2562 การลดลงของภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็ นผลจากภาระผูกพันธ์อืน
ตามทีได้แสดงในตารางด้านล่าง
(ล้านบาท)

การรับอาวัลตัวเงิน

17

เปลียนแปลง
%
0
100.0

เอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ

31

0

100.0

ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าทียังไม่ครบกําหนด

157

331

(52.6)

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

765

605

26.4

3,748,597

3,760,609

(0.3)

3,702,022

3,704,444

(0.1)

วงเงินเบิกเกิ นบัญชีทีลูกค้ายังไม่ได้ถอน

14,719

14,558

1.1

วงเงินสินเชือทียังไม่ได้เบิกใช้

14,378

17,307

(16.9)

6,962

12,005

(42.0)

10,516

12,295

(14.5)

3,749,567

3,761,545

(0.3)

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันอืน:
ตราสารอนุพันธ์

พันธบัตร
อืนๆ
รวม

31 ธันวาคม 2563
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สภาพคล่อง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ ธนาคารมีจาํ นวน 918.6 ล้าน
บาท ลดลงสุทธิ 433 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2562 รายละเอียดของการเปลียนแปลงมีดงั นี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2563 มีจาํ นวน 4.1 พันล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการดําเนินงาน
ก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานจํานวน 4.2 พันล้านบาท ซึงในจํานวนนีรวมกําไรสุทธิก่อนภาษี เงิน
ได้ 1.6 พันล้านบาท และรายการปรับกระทบกําไรสุทธิทีไม่ใช่เงินสด ซึงส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบียรับ และกําไรจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ทียังไม่เกิดขึนจริง สุทธิกบั ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนและ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย สําหรับสินทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง 2.5 พันล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินให้สินเชือ
แก่ลกู หนีและทรัพย์สินรอการขาย นอกจากนี หนีสินดําเนินงานลดลงจํานวน 1.2 พันล้านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากเงินรับ
ฝากและเงินกูย้ ืมระยะสัน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจาํ นวน 6.5 พันล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนในตราสาร
หนีทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจาํ นวน 1.9 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกลุม่ ธนาคารมีเงินสดรับสุทธิจากการ
กูย้ ืมเงิน
ความสัมพันธ์ของแหล่งทีมาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหล่งทีมาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกูย้ ืม ในขณะทีแหล่งใช้ไปของเงินทุนเป็ นเงินให้สนิ เชือ โดย ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกูย้ ืม และเงินให้สนิ เชือ แบ่งตามระยะเวลาได้ดงั นี
หน่วย: พันล้านบาท

ระยะเวลา
ทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี
รวม

เงินให้สินเชือ*
6.4
54.5
161.8
222.7

%
2.9
24.5
72.6
100.0

เงินฝาก*
114.9
101.9
1.8
218.6

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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%
52.6
46.6
0.8
100.0

เงินกู้ยมื *
1.3
26.0
40.3
67.6

%
1.9
38.4
59.7
100.0
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ธนาคารมีแหล่งทีมาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งประเภทดังนี
หน่วย: พันล้านบาท

ประเภทเงินฝาก
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจํา
รวม

2563*
จํานวนเงิน
%
7.2
3.3
107.7
49.3
103.7
47.4
218.6 100.0

2562*
จํานวนเงิน
3.9
68.3
137.0
209.2

%
1.9
32.6
65.5
100.0

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

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

อันดับความน่าเชือถือ
อันดับความน่าเชือถือของธนาคารซึงจัดโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ มีรายละเอียดดังนี
ตุลาคม 2563
Fitch Ratings
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว
อันดับเครดิตในประเทศระยะสัน
แนวโน้มอันดับเครดิต

AA-(tha)
F1+(tha)
Negative
ธันวาคม 2563

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

Stable
Baa2/P-2
ba2
baa2
Baa1(cr)/P-2(cr)
Baa2
P-2
กรกฎาคม 2563

RAM Ratings
อันดับความน่าเชือถือของสถาบันการเงิน
ตราสารหนีด้อยสิทธิทนัี บเป็ นเงินกองทุนชันที 2
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AA2/Stable/P1
AA3/Stable
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ - )

อัตราส่วนทางการเงิน
การดํารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีสนิ ทรัพย์สงู กว่าหนีสินโดยเป็ นส่วนของเจ้าของเป็ นจํานวน 41.5 พันล้านบาท มี
เงินกองทุน 54.3 พันล้านบาทและเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียง (BIS Ratio) ร้อยละ 21.4 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนด ในส่วนของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสียงสําหรับธนาคารอยู่ทีร้อยละ 20.8 โดยมีเงินกองทุน
52.8 พันล้านบาท
สภาพคล่องและอัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก
ธนาคารดํารงเงินฝากทีธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลียในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกูย้ ืมเฉลีย ตามทีธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนด โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดทีศูนย์เงินสด เงินฝาก
ทีธทป. รวมเป็ นจํานวน 2.3 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชือต่อเงินฝาก (Modified LDR) ของธนาคารอยู่ทีร้อยละ 87.8
เทียบกับร้อยละ 96.6 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงระดับดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามแผนงานของธนาคาร
การแต่งตังผู้สอบบัญชีภายนอกและการกําหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีพิจารณาคุณสมบัติและประวัตผิ ลงานของผูส้ อบบัญชีภายนอก เพือการแต่งตังเป็ นผูส้ อบ
บัญชีธนาคาร ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาเสนอขอ
อนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี รายชือของผูส้ อบบัญชีภายนอกทีจะนําเสนอต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ค่าสอบบัญชี
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีภายนอกดังนี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุม่ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีจาํ นวนรวม 14.9 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทาง
และค่าถ่ายเอกสาร
(2) ค่าตอบแทนอืน (Non-audit Fee)
กลุม่ ธนาคารไม่มีคา่ ตอบแทนอืน (Non-audit Fee) ในรอบปี บญ
ั ชีทีผ่านมา
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ืนสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทังนี
บริษั ท ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 ต่อ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง
การกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนีเพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นางปฏิมา จําปาสุต เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารหน้าใดไม่มีลายมือชือ
ของ นางปฏิมา จําปาสุต กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ

ตําแหน่ง
1. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิ น กรรมการ
อามิน โนเออร์ ราชิด
2. นายพอล วอง ชี คิน
กรรมการผู้จั ด การใหญ่ และประธานเจ้ า หน้า ที
บริหาร

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ชือ
นางปฏิมา จําปาสุต

ตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารสูงสุด
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้า 167

ลายมือชือ
เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อา
มิน โนเออร์ ราชิด
พอล วอง ชี คิน

ลายมือชือ
ปฏิมา จาํ ปาสุต

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2564)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

1.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1
รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
1. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
อายุ ปี
ประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการ และ ประธานสํารองคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที พฤศจิกายน

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Fellow of the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
- Member of the Malaysian Institute of
Accountants
ประวัตกิ ารอบรม
- PowerTalk#11-Preparing The Board for A
Post-Covid World
- Corporate Reform and Performance
Workshop Towards Development of
Economic Recovery Plan
- BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the
Governance of Bank Negara Malaysia
- Risk Posture Workshop
- The Cooler Earth Summit-Profit with a
Purpose
- The Cooler Earth Summit-Sustainability
Careers/Building a Sustainable World
- The Cooler Earth Summit- Regulation and
Board Intervention
- AML/CFT & TFS Refresher Training for
Board of Directors
- Sustainability Leadership Training by UNEP
FI and WWF for Board of Directors

บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มี.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
Malaysian Investment Banking Association
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Asian Banking School Sdn Bhd
2555 - ปั จจุบนั
Trustee
Yu Cai Foundation
ก.ค. 2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
CIMB Investment Bank Bhd

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
พ.ย. 2562 - ก.ค.
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
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ตําแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
Trustee
กรรมการทีมิใช่ผบู้ ริหาร
ทีปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Pure Circle Limited
CIMB - Principal Asset Management Bhd
CIMB Foundation
CIMB Group Holdings Bhd
CIMB Investment Bank Bhd
Tanjong PCL
CIMB Securities International Pte Ltd.
CIMB Investment Bank Bhd
CIMB Investment Bank Bhd

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- IT Security Awareness Forum
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน

โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจาํ กัด (มหาชน)

2. นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิณ
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ
กํากับดูแลกิจการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 26 มิถนุ ายน 2563

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรส หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
บัณฑิตกิตติมศักดิ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ธรณีวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุ น่ ที 1 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal
and Management และประกาศนียบัตร
Global Leadership จาก Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ น่ 73/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ น่ 52/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
25 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกําหนด
2559 - ปั จจุบนั
ค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. สหยูเนียน
บมจ. บ้านปู

บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. ไทยอีสเทิรน์ กรุ ๊ป โฮลดิง
2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเลเซีย)
2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (มาเลเซีย)
ช่วงเวลา
2555 - 2 ก.ย.2563
2555 - ก.ย.
2555 - ก.ย. 2563
2557 - ก.ย.
2557 - 2 ก.ย. 2563
2557 - ก.ย. 2563
2550 - 2562
2561 - 2562
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ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท Vencorex Holding
บริษัท PTTGC International Private Limited
บริษัท PTT International (Netherlands) B.V.
บริษัท PTTGC International America Corporation
บริษัท NatureWorks LLC
บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual
Summit 2020 โดย CIMB Group
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

2557 - 2561
2552 - 2560

โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจาํ กัด (มหาชน)
2558 - 2560
2557 - 2558

3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 26 มิถนุ ายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน
)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit
Committee Programme (AACP) รุ น่ ที
31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ความเสียง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
หัวหน้าคณะทํางานกลุม่ Bioeconomy การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New SCurve)
คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั นวัตกรรมและทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา/ คณะกรรมาธิการพลังงาน

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
บมจ. อมตะ วีเอ็น จํากัด
ตรวจสอบ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 2563 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
Amata Township Long Thanh Join Stock Company
Amata City Long Thanh Join Stock Company
พ.ค.2563 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมกร
Amata City Bien Hoa, Vietnam
2561- ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชคาร
2561- ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา
2561- ปั จจุบนั
กรรมการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
2560 - ปั จจุบนั
นายกสมาคม
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการทีมิใช่ผบู้ ริหาร/ รองประธาน
ศูนย์เพิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
-

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

-

-

-

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
หลักสูตรวิทยาการผูน้ าํ ไทย-จีน รุ น่ ที 1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรว่ มกับ
มหาวิทยาลัยปั กกิง
TLCA Leadership Development Programme
(LDP) รุ น่ ที 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย ร่วมกับ สถาบัน IMD ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์สาํ หรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุ น่ ที 5
สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
รุ น่ ที 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สําหรับผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รุ น่ ที 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ
สังคม” (นมธ.) รุ น่ ที 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริหารจัดการด้านความมันคงขันสูง (สว
ปอ.มส.) รุ น่ ที 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ น่
ที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ (TEPCOT) รุ น่ ที 5 สถาบันวิทยาการ
การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสําหรับผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รุ น่ 2/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560 - ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
กรรมการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC)
มูลนิธิทสิ โก้เพือการกุศล
กรรมการ

2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
เม.ย.2563 - ก.ย.
กรรมการอิสระ
2561 - ส.ค. 2562
กรรมการทีมิใช่ผบู้ ริหาร/ ประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ/ อนุกรรมการ
ตรวจสอบ/ อนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศ
ไทย
2558 – 2562
ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT
Fund Facility Investment
2558 - 2560
กรรมการ
2553 - เม.ย. 2562
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
2553 - 2559
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบริหารกลุม่ ทิสโก้
2552 - 2553
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร/ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
2553 - เม.ย. 2562
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร/ ประธาน
2557 - 2561
กรรมการบริหาร
2557 - 2560
กรรมการทีมิใช่ผบู้ ริหาร/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
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ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชัน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ ๊ป
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ ๊ป
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
บลจ. ทิสโก้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
-

-

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ น่ ที 12 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
หลักสูตร Director Certification Programme
(DCP) รุ น่ ที 16/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
Correspondent Banking Seminar, DB (Asia
Pacific) Training Centre Pte, Ltd.
หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual
Summit 2020 โดย CIMB Group
หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

2554 - 2560

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
บจ. ศูนย์การเรียนรู ท้ สิ โก้
บริษัท/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

4. นายชาญมนู สุมาวงศ์
อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการ
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 20 เมษายน 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท Master of Comparative Law
(A.P.) George Washington University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Law, George
Washington University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปั จจุบนั
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านกฎหมาย
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
พ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
บมจ. ฟิ นนั ซ่า
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บจ. หลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Programme
(DAP) รุ น่ ที 104/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020
โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน

5. ดร. รอม หิรญ
ั พฤกษ์
อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance
Committee
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 13 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of
Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริการ
- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of
Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (สถิต)ิ Macquarie University,
ประเทศออสเตรเลีย (Colombo Plan
Scholarship)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มี.ค. 2560 - ส.ค. 2562
ผูอ้ าํ นวยการงานกฎหมายกลุม่
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ ๊ป
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่งานกฎหมาย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559
กรรมการบริษัทในเครือ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
Counsellor
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554
Partner
บจ. Hunton & Williams (Thailand)
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
Senior Associate
บจ. ทีปรึกษากฎหมายสากล
เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539
Partner
บจ. ทีปรึกษากฎหมายสากล
มิ.ย. 2530 - เม.ย. 2532
เลขานุการ
ศาลแรงงานกลาง
ต.ค. 2529 - มิ.ย. 2530
ผูพ้ ิพากษา
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529
ผูพ้ ิพากษา
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ต.ค. 2527 - ต.ค. 2528
ผูพ้ ิพากษา
ศาลแขวงสุรนิ ทร์
ต.ค. 2525 - ต.ค. 2527
ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา
ศาลแขวงสุรนิ ทร์
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภ้ยไซเบอร์
คณะกรรมการนโยบายฯ
แห่งชาติ (สกมช.)
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บจ. ชิค รีพบั บลิค
2551 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การร่วม
บจ. วตท. เพือสังคม

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะ
ผูส้ งั เกตการณ์ รุ น่ ที 1/2559 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
2552 - 2563
กรรมการอิสระ
2560 - 2562
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
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ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์
คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

-

-

-

-

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Market Intermediaries (CGI) รุ น่ ที 1/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee
Programme (AACP) รุ น่ ที 14/2557 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Institutions Governance
Programme (FIGP) รุ น่ ที 6/2556 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Programme
(DCP) รุ น่ ที 172/2556 (ภายใต้การสนับสนุนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management Committee
Programme (RCP) รุ น่ ที 1/2556

2558 - 2562
2558 - 2561
2555 – 2561
2558 - 2560
2557 - 2560

2553 - 2555

หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)

- หลักสูตร The Four Roles of Leadership
Programme ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTDA)
- นักศึกษา วตท. รุ น่ ที 1 ของสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of
the University of North Carolina,
Microelectronics Corporation of North
Carolina (MCNC), and North Carolina
Supercomputer Center (NCSC)
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ปรึกษาประธานมูลนิธิ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
กรรมการ (ผูเ้ ชียวชาญระบบ
คณะกรรมการระบบชําระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สารสนเทศ)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์
สาธารณะ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
ยุตธิ รรม

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual
Summit 2020 โดย CIMB Group
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน

โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

6. นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรผูส้ อบบัญชีชนสู
ั ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ นด้านการ
ลงทุน และด้านอืนๆ ทีเกียวข้อง กรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ปั จจุบนั

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู ข้ องผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
2560 - 2563
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ กียวกับการทดสอบการ
ปฏิบตั งิ านสอบบัญชีดา้ นวิชาการ
สอบบัญชี
2549 - 2561
Director of Auditing Office
2539 - 2561
Audit Partner
2541 - 2560
กรรมการในคณะอนุกรรมการ
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

บจ. ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
บจ. ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
รุ น่ ที 300/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

2551 - 2554

โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2548 - 2554
2544 - 2547
2544 - 2546
2543 - 2544

7. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and
Compliance Committee
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 18 เมษายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied
Science)
University of Waterloo
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill
University
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Certification Programme
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
- หลักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่ง

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ทดสอบการทดสอบความรู ข้ องผูส้ อบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บัญชีรบั อนุญาต
ทีปรึกษาในคณะทีปรึกษาด้านการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
สอบบัญชี (เดิมคณะทีปรึกษาด้าน
หลักทรัพย์
วินยั ผูส้ อบบัญชี)
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้านการสอบบัญชี
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนา
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
วิชาชีพและการศึกษาต่อเนือง
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะผูท้ รงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
เพือพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของ
หลักทรัพย์
ผูส้ อบบัญชี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา หลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ติงส์ ออน เน็ต
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ยูโรโว เซาท์อีสท์ เอเชีย
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ดิจิเวลท์
2561 - ปั จจุบนั
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บจ. อีเลิรน์ นิตี (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - ก.ย. 2562
ผูอ้ าํ นวยการ
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ทีปรึกษาธุรกิจ
2540 - 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย)
2535 - 2540
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อินคอเปอเรเต็ด (ประเทศไทย)
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
ประเทศไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

2533 - 2540
2531 - 2533

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
Managing Consultant
บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์
Manager
Bell Canada Enterprises

โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

8. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั
อายุ 36 ปี
กรรมการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 24 กันยายน 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Commerce (Hons) in
Accountancy, University of Otago
- Chartered Accountant, Chartered
Accountants Australia and New Zealand

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ค.2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Mount Terra Investments Limited
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Mount Gading Ventures Sdn Bhd
ประวัตกิ ารอบรม
- ปั จจุบนั
กรรมการ
Gunung Nuang Ventures Limited
- หลักสูตร Director’s Bootcamp by Institute of พ.ค.
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Teluk Dalam Investments Limited
Corporate Directors Malaysia
พ.ค. 2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Pagon Hill Investments Limited
- หลักสูตร Bank Capital Adequacy Under
พ.ค.
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
Vice
President
Khazanah Nasional Berhad, Malaysia
Basel III by Fitch Learning
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- หลักสูตร Introduction to Corporate
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Directorship by Institute of Corporate
พ.ย.
2555
ต.ค.
2557
Audit
Manager
Ernst
&
Young,
USA
Directors Malaysia
- หลักสูตร Financial Fundamentals for Boards
by Institute of Corporate Directors Malaysia
- หลักสูตร Strategic Risk Management by
Institute of Corporate Directors Malaysia
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร Risk Management & Internal
Control Systems by Asia School of
Business
- หลักสูตร Financial Institution Directors
Education (FIDE) Core Module A (Bank) by
Asia School of Business
- หลักสูตร Financial Institution Directors
Education (FIDE) Core Module B (Bank) by
Asia School of Business
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน

โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด
(มหาชน)

9. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
อายุ 47 ปี
กรรมการ (มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 30 มกราคม 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์)
London School of Economics
- Fellow member of the Institute of
Chartered Accountants in England and
Wales
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CFA charterholder as awarded by
the CFA Institute
- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber
Resilience
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ต.ค. 2563 - ปั จจุบนั
Head, Group Wholesale Banking CIMB Group Holding Bhd
ปั จจุบนั
Deputy CEO, Malaysia
CIMB Bank Malaysia
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561- 30 ก.ย.2563
Group Chief Operating Officer
CIMB Group Holding Bhd
2561 – 2561
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ผูบ้ ริหารสูงสุด Group Wholesale
Banking

RHB Group

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด

2559 - 2561

(มหาชน)

10. ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์มดั
อายุ 51 ปี
กรรมการ (มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 6 ตุลาคม 2563

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที
Malaysia Airlines
บริหารด้านการเงิน
กรรมการบริหาร
Khazanah Nasional
กรรมการผูจ้ ดั การ
CIMB Investment Bank

2558 - 2558
2548 - 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master in Arts (MA) (Economics)
Cambridge University
- Member of the Institute of Chartered
Accountant England and Wales (ICAEW)
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร PNB Senior Management Retreat
2019 โดย PNB
- หลักสูตร IT Blueprint : Post - Visioning
Workshop โดย Ernst & Young Tax
Consultants Sdn Bhd
- หลักสูตร PNB Leadership Forum 2019 From
Governance to Performance โดย PNBRI
- หลักสูตร PNB Leadership Forum 2019 Positive Autocracy : Leadership Model for
Industry 4.0 โดย PNBRI
- หลักสูตร Leadership In Digital World 0
Managing Integration Of Digital Strategies,
Technology Execution And Measurement
For Leaders โดย Marcus Evans (M) Sdn
Bhd

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
มิ.ย. 2563 - ปั จจุบนั
มิ.ย. 2563 - ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารของกลุม่ /
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารของกลุม่ /
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Group Holdings Berhad
CIMB Bank Berhad

บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-

-

-

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
พ.ย. 2562 -พ.ค. 2563
ม.ค.2560 - พ.ค. 2563
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2562
ก.ย. 2552 - ก.พ. 2559
2544 - ส.ค. 2552
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กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ/
ประธานทีไม่ใช่กรรมการบริหาร
กรรมการทีไม่ใช่กรรมการอิสระ/
ประธานทีไม่ใช่กรรมการบริหาร
President & Group CEO
CEO
Group CEO/ED

Sime Darby Berhad
Velesto Energy Berhad
Permodalan Nasional Berhad
Ekuiti Nasional Berhad
Media Prima Bhd

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

11. นายพอล วอง ชี คิน
อายุ 51 ปี
กรรมการ (มีอาํ นาจลงนามผูกพัน)
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 8 กุมภาพันธ์ 2564
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
และผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการ
ผูบ้ ริหารสูงสุดพาณิยธ์ นกิจ
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที กุมภาพันธ์

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- หลักสูตร Contingency Funding Plan (CFP)
Simulation Exercise - Business Continuity
Management Committee โดย PNB
- หลักสูตร PNB Corporate Summit 2019 Rebooting Corporate Malaysia โดย PNBRI
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020
โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด
(มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Business (Major in Banking &
Finance) Monash Universityเมลเบิรน์
ประเทศออสเตรเลีย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ต.ค. 2561 - ม.ค. 2564
Group Chief Operations Officer
CIMB Bank Bhd
พ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561 Regional Head, Consumer
CIMB Bank Bhd
Strategic Business Support
เม.ย. 2558 - พ.ค. 2559
Head, Regional Projects
CIMB Bank Bhd
ก.ค. 2556 - มี.ค. 2558
Head Strategy, ASEAN Business
CIMB Bank Bhd
Solutions & Projects
ก.ย. 2555 - ก.ค. 2556
Designate Head, Retail Banking
CIMB Bank Bhd / Bank of Commerce, Philippines
CIMB Bank Bhd
ต.ค. 2550 - มิ.ย. 2556
Senior Vice President, Head of
Sales Management - Consumer
Alliance Bank Bhd
พ.ค.2550 - ต.ค. 2550
Sales & Distribution
Prudential Assurance Malaysia Bhd
ก.ค. 2549 - พ.ค. 2550
Vice President / Regional Sales
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

12. นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
อายุ 60 ปี
ทีปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที1 กุมภาพันธ์ 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
Manager
OCBC, Malaysia
ก.ค. 2548 - ก.ค. 2549
Senior Manager, Partnership
OCBC, Malaysia
เม.ย. 2546 - มิ.ย. 2548
Distrbution, Bancassurance
OCBC, Singapore
มิ.ย. 2542 - เม.ย. 2546
Head, Mobile Sales
OCBC, Singapore
เม.ย. 2539 - พ.ค. 2542
Head, Sales Development and
Coaching
Branch Manager
Assistant Manager, Credit &
Marketing Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัตกิ ารอบรม
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
31 ม.ค. 2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ
คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
16 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค.
กรรมการ
2564
1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค.
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
2564
เจ้าหน้าทีบริหาร และผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และรักษาการผูบ้ ริหารสูงสุดพาณิย ์
ธนกิจ
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ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

13. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
อายุ 54 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความเสียง
วันทีได้รบั แต่งตัง: วันที 1 มกราคม 2560

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรส หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
 Offshore Deposit Market
 Foreign Exchange Arithmetic
 Financial Future
 Options
 Citibank Bourse Game
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020
โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด
(มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado
โบลเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop
Standard Chartered Bank ประเทศไทย
- หลักสูตร Assets Valuation
Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง
- หลักสูตร Executive Program
INSEAD, Fontainebleau ประเทศฝรังเศส
- หลักสูตร Engaging & Managing People
Standard Chartered Bank ลอนดอน
- หลักสูตร Market Risks
Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง
- หลักสูตร Credit Skills Assessment (OMEGA)
Standard Chartered Bank
- หลักสูตร Corporate Finance
Deutsche Bank AG ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA),

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
2557 - ต.ค. 2563
ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วม ธุรกิจขนาดใหญ่และ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
มี.ค. 2554 - 18 ส.ค. 2563 กรรมการ
บจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
23 เม.ย. 2556 - พ.ค.
กรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
2562

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
บจ. แอดแวนซ์ บิซเิ นส เมเนจเมนท์ คอร์
เปอร์เรชัน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบริหารความเสียง
เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชือ
2548 - 2551
ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548
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ทีปรึกษา - Alternate Investment Group
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหาร
สินทรัพย์กลุม่ พิเศษ

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์
ปอเรชัน จํากัด (เอชเอสบีซี) ประเทศไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ฮ่องกง
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

14. นายพรชัย ปั ทมินทร
อายุ 48 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
ผูบ้ ริหารสูงสุดบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 1 กันยายน 2556
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรส หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

15. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
อายุ 63 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดสารสนเทศและปฏิบตั กิ าร
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 4 มกราคม 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Data Governance
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Leading into the Future
CIMB Thai Bank Public Company Limited
- หลักสูตร Onboarding Session for CIMB
Leader
CIMB Thai Bank Public Company Limited
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการนักเรียนทุนแลกเปลียน AFS
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ น่ ที 73/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2551)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารตลาดทุน CMA-GMS รุน่ ที 2
(CMA-GMS2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ปี 2559)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ บมจ. ธนาคารธนชาต
2
ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานสถาบันธน บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
กิจ
มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. หลักทรัพย์ ซิตคอร์
ี ป (ประเทศไทย)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2562
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Core Operations, Managing
People, Citibank, Singapore
- หลักสูตร Custody Services, E-Business,
Citibank, Singapore and Hong Kong
- หลักสูตร Process Management, Quality ISO,
Citibank, Singapore
- หลักสูตร Risk in Financial Market, Citibank,
Philippines
- หลักสูตร Executive Program, Columbia
Business School, Columbia University

16. นางสาวสิรพิ ร สนันไพเราะ
อายุ 56 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายใน
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 22 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership
Program
- หลักสูตร CIA Preparation สมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Certified Professional Internal
Auditor (CPlA) สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
- หลักสูตร Chief Audit Executive (CAE)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2558 - ก.พ. 2559
ทีปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
2558
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2551 - 2557
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
2550 - 2551
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2549 - 2550
Senior Audit Manager, Group Internal Audit
2549
Head of Compliance
2546 - 2548
Head of ASEAN Hub Audit
(Excl. Indonesia and Singapore)
2535 – 2548
Country Head of Audit – Thailand
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ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารคาลิยง สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

17. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
อายุ 47 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 30 ธันวาคม 2559

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

18. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
อายุ 49 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดการเงิน
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 30 ธันวาคม 2559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Forum 2562 ชมรมผูต้ รวจสอบภายในธนาคาร
และสถาบันการเงิน
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2529 - 2535

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ผูต้ รวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ ายกํากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification
Program (ปี 2556)
- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and
Coaching (ปี 2556)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Macquarie University
ประเทศออสเตรเลีย
ประวัตกิ ารอบรม
- CIMB-INSEAD Leadership Programme –

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 - 2557

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

2554

รักษาการ ผูบ้ ริหารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน

2548 - 2554
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บลจ. พรินซิเพิล จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 186

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
Cohort 8
- Strategic Financial Leadership Program
(SFLP) 2019 – สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- E-Learning CFO’s Refresher Course 2020 –
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19. นายตัน คีท จิน
อายุ 46 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
วันทีได้รบั การแต่งตัง วันที 2 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit) University of
Bath สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ
1) University College London สหราช
อาณาจักร

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive
Development Programme, Cohort 4

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
2551 - 2559
2548 - 2551
2543 - 2548

ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ สายการเงินกลุม่
ฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การ

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
CIMB Bank
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
PriceWaterhouseCoopers/IBM

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ. ซีที คอล
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
2563 -ปั จจุบนั
ผูบ้ ริหารสูงสุด ธุรกิจรายย่อย
2562 - 2563
กรรมการ
2559 - 2562
ผูบ้ ริหารสูงสุดกลยุทธ์
2556 – 2558
ผูจ้ ดั การทัวไป
2554 - 2556
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ผูบ้ ริหารสูงสุด – การบริหารพอร์ต Private
Equity

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บจ. เวิลด์ลีส
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยCIMB Bank สาขา
ลอนดอน
Private Equity – Portfolio Management (CIMB
Group)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
20. นายประภาส ทองสุข
อายุ 57 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดสือสารองค์กร
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 1 เมษายน 2553
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรส หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

21. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
อายุ 51 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 24 กุมภาพันธ์ 2560
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หาร
ศาสตร์
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
- ปริญญาตรี ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลัก สูต รผู้บ ริห ารการสื อสารมวลชนระดับ สูง
ด้าน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.)
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
รุ น่ ที 9 ปี 2562 สถาบันอิศรา
2547 - 2553
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหารสือสารการตลาด บมจ. บัตรกรุ งไทย
- A Business Creativity (ABC) รุ น่ ที 8 ปี 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ น่ ที 59
(2559-2560)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง “CIMB Leadership”
รุ น่ ที 3 INSEAD University

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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
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ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
- โดยคูส่ มรส หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Central Bank Course
- หลักสูตร Bourse Game ซิตแบงค์
ี
- หลักสูตร Commercial Banking Course
- หลักสูตร Risk Management in Financial
Institutions
- หลักสูตร Macroeconomic Management ,
SEACEN, ประเทศมาเลเซีย
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical
Guide 25/2016 (ACPG) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program Class
70/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program
276/2019 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

22. นายลิม ยอง เทียน
อายุ 39 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดกลยุทธ์
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 1 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Arts in Computer Science and
Economics of Cornell University, Ithaca,
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560
Executive Vice President, Compliance
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559
Executive Vice President, Compliance &
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
Procedure Sector
พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558
Executive Director, Head of Compliance
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548
Assistant Vice President, Compliance
ธนาคารดอยซ์แบงค์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
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ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

23. นายเพา จาตกานนท์
อายุ 49 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน
วันทีได้รบั แต่งตัง 29 กรกฎาคม 2563
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2551 – 31 ก.ค.
กรรมการ Corporate Strategy and Planning
CIMB Bank Berhad

ประวัตกิ ารอบรม
CIMB-INSEAD Leadership Programme –
Cohort 7

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ University of
Washington
ประวัตกิ ารอบรม
- CIMB-INSEAD Leadership
- IFRS9: Impact&Opportunities to Treasury
- Code of Conduct for Treasury

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค.
รองผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน รองธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
2563
บริหารเงิน
พ.ย. 2558 - 30 มิ.ย.
2560
พ.ค. 2557 - 15 พ.ย.
2558
พ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
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รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองสายบริหารเงิน

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารเงินและค้า
ผลิตภัณฑ์การเงิน

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Head of Fixed Income and Capital Markets
(Treasurer)

Credit Agricole-CIB Bank, Bangkok

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2552
Head of Rates for SE Asia
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์
ก.ย. 2536 - ก.ค. 2545

24. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
อายุ 54 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 1 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วท.บ.) / วิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) / วิทยาศาสตร์

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรส หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Leader as a coach

2555 - 2556
2552 - 2555

- หลักสูตร Practical Trade Finance
- หลักสูตร Working Capital Solution

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 - 2561
2557 - 2557

- หลักสูตร Marketing in Action

Senior Trader, IRD

2542 - 2552

ตําแหน่ง
Head of Transaction Banking
Head of TB Product and Channel
Management
Head of GTS Channel Management
Head of Business Channel and Network
Management
Head of Solution Delivery

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ธนชาต
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

- หลักสูตร Blue Ocean
25. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
อายุ 52 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุด บริหารงานประสบการณ์ลกู ค้า
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มล
รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
-

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

-

-

บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอืน
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรส หรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

26. นางสาวปาจรีย ์ ทองวานิช
อายุ 40 ปี
ผูบ้ ริหารสูงสุดกฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา

วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 1 พฤษภาคม 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
-

ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Situational Leadership Programme
- หลักสูตร Coaching for Trusted Leader
- หลักสูตร Crisis Communication Framework
- หลักสูตร Kindness Service Recovery
Programme
- หลักสูตร 9 Gears Business Performance
- หลักสูตร One-Minute Manager
- นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมดีเยียม
มหาวิทยาลัยวอร์รกิ สหราชอาณาจักร
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตรอบรมเพือพัฒนาศักยภาพการบริหาร
(หลักสูตรสําหรับผูบ้ ริหารหญิง) ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุ งจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
- หลักสูตรการ Coaching ให้เกิดผล ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
- หลักสูตรพัฒนาส่งเสริมสําหรับทนายทีปรึกษา
บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

27. น.ส.แวววลัย วัฒนา

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน
2556 - 2561

-

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพบริการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
2559 - 2561
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ด้านกฎหมาย
2557 - 2559
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
สถาบันธนกิจ
2555 - 2557
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย สถาบันธน
กิจ
2552 - 2555
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายกฎหมาย สถาบันธนกิจ
2550 - 2552
ทีปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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-

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี (ไทย)

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ซีไอเอ็มบีไทย
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
อายุ 5 ปี
ผูบ้ ริหารควบคุมการเงิน
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 17 กันยายน 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

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

การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

28. นางปฏิมา จําปาสุต
อายุ 57 ปี
เลขานุการบริษัท
วันทีได้รบั แต่งตัง วันที 30 กันยายน 2562
การถือหุ้นในธนาคาร
จํานวนหุน้ ทีถือ ณ สินปี พ.ศ. 2563

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

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอืน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 - 2561
Financial Control
บมจ. ธนาคาร ทหารไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
- ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอืน
ประวัตกิ ารอบรม
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
- Effective Minute Taking Program (IOD) – 2558
- Ultimate Leadership 2557
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา
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ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
ชือ-สกุล/อายุ/ตําแหน่ง/วันทีได้รับแต่งตัง
- โดยตนเอง -ไม่ม-ี
- โดยคูส่ มรสหรือบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ -ไม่ม-ี

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

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

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอืนและประสบการณ์ทาํ งาน
ต.ค.2561 -ก.ย. 2562
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
ก.พ. 2550 - เม.ย. 2561
ใหญ่
ม.ค. 2546 -ม.ค. 2550
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส 2, ผูบ้ ริหารสูงสุดสํานัก
บมจ. ธนาคารยูโอบี
เลขานุการบริษัท
นักแปลภาษา
White & Case (Thailand) Limited
นักแปลภาษา
Johnson Stokes and Master
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

. รายงานการเปลียนแปลงการถือหุน้ ธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียด

จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที 31 ธ.ค. 63
(หุน้ )

นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร
- บจ. เวิลด์ลสี
1
- บจ. ซีที คอลล์
6
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
2
นายเศรษฐจักร ลียากาศ
ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
2
นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง
ผูบ้ ริหารผลิตภัณฑ์สนิ เชือรายย่อยและผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
- บจ. ซีที คอลล์
1
นายธนิต อ่อนนุช
ผูบ้ ริหารจัดซือจัดจ้างและบริหารสํานักงาน
- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
2
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จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที 31 ธ.ค. 62
(หุน้ )

1

จํานวนหุน้ ที
เปลียนแปลง
เพิมขึน
(ลดลง)
-

111
6
2

-

2

-

1

-

2

-

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทอืน หรือบริษัททีเกียวข้อง (ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)
รายชือ

ธนาคาร

1. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง

D, A,E,K

2. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ

D,C,J,Q

3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกุล

D,C,H

4. นายชาญมนู สุมาวงศ์
5. ดร.รอม หิรญ
ั พฤกษ์
6. นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
7. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ
8. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์
ราชิด
9. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั
10. ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์มดั
11. นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
12. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
13. นายพรชัย ปั ทมินทร
14. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
15. นางสาวสิริพร สนันไพเราะ
16. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
17. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
18. นายตัน คีท จิน
19. นายลิม ยอง เทียน
20. นายประภาส ทองสุข
21. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
22. นายเพา จาตกานนท์
23. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
24. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
25.นางสาวปาจรีย ์ ทองวานิช

D,C,I,L

บริษัทย่อย
1
2 3

1

2

3

4

A

D

G

A

5

6

7

8

บริษัทอืนหรือบริษัททีเกียวข้อง
9
10 11 12 13

C,I
M,

D,
N

A

A

A
C,
H

D,
A

D,
A

C

14

15

16

17

18

19

20

C

D

R

B

D

D

D

21

S

D,C,I,O
D,C,I
D,C,P
D,F,Q
D,Q
D,F
D,F,Y
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

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

รายชือ
1. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง
2. นายอนนต์ สิริแสงทักษิ ณ
3. นางอรนุช อภิศกั ดิศิริกุล
4. นายชาญมนู สุมาวงศ์
5. ดร.รอม หิรญ
ั พฤกษ์
6. นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
7. นายณัฐศักดิ โรจนพิเชฐ
8. เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์
ราชิด
9. นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มนั
10. ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มนั บิน อาฮ์มดั
11. นายสุธีร ์ โล้วโสภณกุล
12. นายอาทิตย์ มาสถิรกุล
13. นายพรชัย ปั ทมินทร
14. นางบุษกร พุทธินนั ทน์
15. นางสาวสิริพร สนันไพเราะ
16. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร
17. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
18. นายตัน คีท จิน
19. นายลิม ยอง เทียน
20. นายประภาส ทองสุข
21. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง
22. นายเพา จาตกานนท์
23. นายเศรษฐจักร ลียากาศ
24. นางสาวอุทยั วรรณ สุขพรรณพิมพ์
25.นางสาวปาจรีย ์ ทองวานิช

ธนาคาร

1

บริษัทย่อย
2 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

22

23

C,I,M

C,I

24

25

26

T

C,I

U

27

28

V

W

29

30

บริษัทอืนหรือบริษัททีเกียวข้อง
31 32 33 34 35 36

D

D

D

37

38

39

D

D

D

40

41

42

AC,
F

AC,
F

43

44

45

D, A,E,K
D,C,J,Q
D,C,H
D,C,I,L
D,C,I,O
D,C,I
D,C,P
D,F,Q

X
Z

D,Q

AA
D

D,F

D

AB

D

D,F,Y

AD

AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

D
D

D

AF
AE
AF
AE
AE
AF
AF
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
หมายเหตุ
A ประธานกรรมการ
D กรรมการ
G Trustee
J ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแล
กิจการ
M กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
P

กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance
Committee
S Legal Head
V กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช
Y รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
AB Vice President
AE รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
B
E
H
K
N

รองประธาน
กรรมการทีไม่ใช่ผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการตรจสอบ
กรรมการและประธานสํารองคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

O

Q

กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

R

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับ
ดูแลกิจการ
ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance
Committee
President

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒคิ ณะกรรมการนโยบายฯ
กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู ข้ องผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต
Z Head, Group Wholesale Banking
AC Group CEO
AF ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

U
X

ผูจ้ ดั การร่วม
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

T
W

C
F
I
L

AA Deputy CEO, Malaysia
AD กรรมการมีอาํ นาจลงนาม

บริษทั ย่อย
1.

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด

2.

บริษัท เวิลด์ลสี จํากัด

3.

บริษัท ซีที คอลล์ จํากัด

3.
6.
9

Yu Cai Foundation
บมจ. บ้านปู
Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
(มาเลเซีย)
Amata City Long Thanh Join Stock Company

บริษทั อืนหรือบริษทั ทีเกียวข้อง
1.
4.
7.

Malaysian Investment Banking Association
CIMB Investment Bank Bhd
บจ. ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง

2.
5.
8.

Asian Banking School Sdn Bhd
บมจ. สหยูเนียน
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเลเซีย)

10.

บมจ. อมตะ วีเอ็น

11. Amata Township Long Thanh Join Stock Company
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12.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
13.

Amata City Bien Hoa, Vietnam

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
14. บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชคาร

15.

16. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
19. โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC)
22. บมจ. ฟิ นนั ซ่า

17. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
20. มูลนิธทิ สิ โก้เพือการกุศล

18.
21.

23. บจ. หลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า

24.

25.
28.
31.
34.
37.
40.
43.

26.
29.
32.
35.
38.
41.
44.

27.
30.
33.
36.
39.
42.
45.

บจ. ชิค รีพบั บลิค
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บจ. ดิจิเวลท์
CIMB Bank Malaysia
Gunung Nuang Ventures Limited
Khazanah Nasional Berhad, Malaysia
คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

บจ. วตท.เพือสังคม
บจ. ติงส์ ออน เน็ต
บจ. อีเลิรน์ นิตี (ประเทศไทย)
Mount Terra Investments Limited
Teluk Dalam Investments Limited
CIMB Group Holdings Berhad
บริษัท แอดแวนซ์ บิซิเนส เมเนจเมนท์ คอร์เปอร์เรชัน (จํากัด)
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คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์เพิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
สํานักงานคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภ้ย
ไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
บจ. ยูโรโว เซาท์อสี ท์ เอเชีย
CIMB Group Holding Bhd
Mount Gading Ventures Sdn Bhd
Pagon Hill Investments Limited
CIMB Bank Berhad
Principal Asset Management CO., Ltd.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited
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รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของธนาคาร
รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทํางานของผูบ้ ริหารสูงสุดตรวจสอบภายในและผูบ้ ริหาร
สูงสุดกํากับการปฏิบตั งิ าน ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1 ข้อ และ ข้อ
หน้าทีความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริหารสูงสุดกํากับการปฏิบตั ิงานมีหน้าทีความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการทีเกียวข้อง เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอืนทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
ทังนี คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ินโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ เรือง การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกลุม่ CIMB เพือให้
ผูบ้ ริห ารระดับสูงและพนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบัติ งานตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกําหนดของ
หน่วยงานทางการทีเกียวข้องดังกล่าว ให้ถกู ต้องครบถ้วน และเป็ นไปอย่างเคร่งครัด
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน
ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบด้วย
1. นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชาญมนู สุมาวงศ์
กรรมการ
3. ดร.รอม หิรญ
ั พฤกษ์
กรรมการ
4. นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าทีตามขอบเขต ความรับผิดชอบทีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
ธนาคารในเรืองความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเป็ นธรรม และความซือสัตย์ รวมถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล เพือ
รักษาไว้ซึงผลประโยชน์สงู สุดของผูม้ ีสว่ นได้เสียของธนาคาร ในระหว่างปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 15 ครัง เป็ นการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหารกลุม่ งานทีเกียวข้อง ผูต้ รวจสอบภายใน และผูต้ รวจสอบบัญชี โดย
ได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครัง ซึงการปฏิบัติหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบมี
สาระสําคัญดังนี
งบการเงิน
สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส รายงวดครึงปี และงวดประจําปี ของธนาคาร และงบการเงินรวมธนาคารและ
บริษัทย่อย ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารสูงสุดการเงิน เพือพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของการแสดงข้อมูลในงบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป รวมถึง
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจธนาคารและบริษัทในเครือ
ระบบการควบคุมภายใน
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ผล
การตรวจสอบของผูเ้ ชียวชาญจากภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานกํากับดูแลของ
ทางการทีเกี ยวข้องกับ ธนาคารและบริษัทในเครือ เพือให้มันใจว่าการควบคุม ภายในและกระบวนการจัดทํารายงาน
ทางการเงินมี ประสิทธิ ผล คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามดูแลให้มีการดําเนิ นการแก้ไขประเด็ นทีพบจากการ
ตรวจสอบให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมภายในเวลาทีกําหนด นอกจากนัน คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนําให้ธนาคารจัดทํา
และ/หรือปรับปรุงนโยบายและขันตอนการปฏิบตั ิงานเพือเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้ดีขนึ
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ระบบการบริหารความเสียง
สอบทานความมีประสิทธิผลของกระบวนการและระบบการบริหารความเสียงร่วมกับผูบ้ ริหารสูงสุดบริหารความ
เสียง โดยพิจารณาจากรายงานการบริหารความเสียงด้านต่างๆ และแนวทางในการจัดการปั จจัยความเสียงและความ
เสียหายทีเกิดขึน เพือให้มนใจว่
ั าระบบการบริหารความเสียงมีความเหมาะสม
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ
สอบทานความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตามทีหน่วยงานกํากับดูแลของทางการกําหนด รวมทัง
ติดตามและควบคุมให้มีการดําเนินการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานกํากับดูแลของ
ทางการอย่างเหมาะสมโดยฝ่ ายจัดการ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
สอบทานและประเมิ นความเป็ นอิส ระ คุณ วุฒิ ดา้ นวิชาชี พ และผลการปฏิ บัติ งานของผูต้ รวจสอบภายนอก
รวมถึงขอบเขตโดยรวมของการตรวจสอบงบการเงินประจํางวดครึงปี และประจําปี และการสอบทานงบการเงินระหว่าง
กาล อีกทังพิ จารณาคัดเลือ กผูส้ อบบัญ ชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกที เหมาะสม นําเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
ธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
สอบทานและประเมินธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันหรือธุรกรรมทีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณาอนุมตั ิ

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
สอบทานและอนุมัติกฎบัตรและนโยบายงานตรวจสอบภายใน แนวทางการประเมินความเสียงเพือการวาง
แผนการตรวจสอบประจําปี และแผนการตรวจสอบประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทานผลการตรวจสอบ
ภายใน ให้คาํ แนะนํา และติดตามการดําเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
จากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้ า ที และความรับ ผิ ด ชอบข้า งต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษั ทในเครือมีความ
ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญ ชีทีรับรองทัวไป
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสียง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบของทางการ และ
กระบวนการตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ มีความเพียงพอเพือสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของธนาคารในปั จจุบนั
- อรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ (นางอรนุช อภิศกั ดิศิรกิ ลุ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการธนาคารจํานวน 3 คน เป็ น
กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน โดยมีประธานเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบหลักเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการของธนาคาร
ในปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิ จการมีการประชุมทังสิน 13 ครัง ซึงมีการ
ดําเนินงานทีสําคัญดังนี
1. คัดเลือกกรรมการ และผูบ้ ริหารธนาคารทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ ตําแหน่งรักษาการ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และตําแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที
บริหาร โดยกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ ทีเหมาะสมกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ เพือเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิตอ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. พิจารณาการแต่งตังกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทในเครือของธนาคาร และเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. จัดให้มี การประเมิ น การปฏิ บัติ งานของผูบ้ ริห ารระดับ สูงเทีย บกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์ก ารปฏิบัติงาน และ
นําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคารเพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทีเหมาะสม
4. ทบทวนและพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี โดยรวมของพนักงานธนาคาร และนําเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
5. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ สําหรับกรรมการและพนักงานของธนาคาร เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง และนําเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ
6. ดูแลและให้คาํ แนะนําการทบทวนแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) ซึงเป็ นกระบวนการสําคัญในการ
เตรียมการสืบทอดตําแหน่งงานสําคัญๆ ทีมีผลกระทบอย่างสูงหากขาดผูส้ บื ทอด (Critical Position)
7. ทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการเพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องนําไปปฏิบตั ิ และนําเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมตั ิเพือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคาร
8. ทบทวนการปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริห ารในปี 2563 มี ค วามเหมาะสมกับ ภาระหน้าที และความรับผิ ดชอบ ผลการปฏิ บัติ งานของแต่ล ะบุคคล ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคาร
- อนนต์ สิรแิ สงทักษิณ (นายอนนต์ สิรแิ สงทักษิ ณ)
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB Thai Bank Public Company Limited

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรอง
ทัวไปในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญ ชี ส ากล โดยเลือกใช้น โยบายบัญ ชี ที เหมาะสมและถื อปฏิ บัติ อ ย่า ง
สมําเสมอ ตลอดจนใช้ดลุ พินิจอย่างระมัดระวังและใช้ประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทํา มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทังการปฏิบตั ิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึงระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ผลเพือให้มนใจได้
ั
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซงทรั
ึ พย์สนิ และเพือให้
ทราบจุดอ่อนเพือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการทีมิใช่ผบู้ ริหารเป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกียวกับเรืองนี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชือมันอย่างมีเหตุผลต่อความเชือถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม
2563

- โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด (นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด)
กรรมการ
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- พอล วอง ชี คิน (นายพอล วอง ชี คิน)
กรรมการ

