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สว่นที� 1 หนา้ 1 

ส่วนที� 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ธนาคารไดร้บัอนญุาตจากกระทรวงการคลงั และหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง ใหป้ระกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชยเ์ป็น

ธุรกิจหลกัของธนาคาร ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�เพิ�มคณุคา่ใหแ้กล่กูคา้ (Value-added product) 

โดยเฉพาะธุรกิจที�ก่อใหเ้กิดรายไดค้า่ธรรมเนียม เช่น บรกิาร Cash Management การใหบ้ริการที�ปรกึษาทางดา้นการเงิน 

และการคา้ผลติภณัฑท์างการเงิน เป็นตน้  

 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของธนาคาร สรุปไดด้งันี � 

1. ธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์ธนาคารใหบ้ริการดา้นการธนาคารพาณิชยท์กุประเภท ไดแ้ก่ บริการรบัฝากเงิน 

บริการให้กู้ยืมเงิน บริการรับซื �อลด บริการรับรอง บริการอาวัล การออกหนังสือคํ�าประกัน บริการซื �อขายเงินตรา

ตา่งประเทศ การออก Letter of Credit (LC) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking) บรกิารบตัรเงินดว่น (ATM) เป็นตน้ 

2. ธุรกิจประกนั ธนาคารไดร้บัใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตและนายหนา้ประกนัวินาศภยัจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์

3. ธุรกิจด้านหลักทรัพย์และอื�นๆ ที� เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ที� ได้รับใบอนุญ าตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และ/หรอื กระทรวงการคลงั ไดแ้ก่ 

3.1 การเป็นที�ปรกึษาทางการเงิน 

3.2 บรกิารนายทะเบียนและตวัแทนชาํระเงิน  

3.3 ธุรกิจคา้หลกัทรพัยแ์ละรบัประกนัการจาํหนา่ยหลกัทรพัยท์ี�เป็นตราสารหนี �  

3.4 การเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

3.5 ธุรกิจนายหนา้ซื �อขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจาํหนา่ยหลกัทรพัยท์ี�เป็นหนว่ยลงทนุ  

3.6 ธุรกิจรบัฝากทรพัยส์นิและดแูลผลประโยชน ์

3.7 ธุรกิจการคา้ตราสารอนพุนัธ ์ 

3.8 ธุรกิจใหค้าํปรกึษาทางธุรกิจ  

3.9 ธุรกิจบรหิารสนิทรพัย ์

 

โดยภาพรวม กลุม่ธุรกิจที�ธนาคารเขา้รว่มลงทนุ เป็นธุรกิจที�สง่เสริมธุรกิจของธนาคารทางตรงหรอืทางออ้มใหม้ี

การเติบโตตอ่ไป  

นโยบายของธนาคารยงัคงมุ่งเนน้ที�ผสานการดาํเนินธุรกิจระหว่างหนว่ยงานสาํคญัๆ ในเชิงกลยทุธข์องธนาคาร

กับบริษัทย่อยต่างๆ ดังนั�น ธนาคารจึงตั�งใจที�จะคงการลงทุนให้เหลือแต่ในบริษัทที�มีศักยภาพการเติบโตและให้

ผลตอบแทนการลงทนุที�ดีแก่ธนาคาร 
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สว่นที� 1 หนา้ 2 

จดุแข็งของธนาคารอยู่ที�การมีเครือข่ายสาขาที�แผ่ขยายและมั�นคง สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคาร มีศนูย์

ธุรกิจรวม ทั�งสิ �น 13 แหง่ซึ�งใหบ้รกิารเต็มรูปแบบ รวมทั�งบรกิารสนิเชื�อตา่งๆ และสาขายอ่ยรวม 59 สาขา  

 
1.1  วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมองคก์ร ของธนาคาร  

 

วิสัยทัศน ์

“กา้วไปสูก่ารเป็นธนาคารชั�นนาํของอาเซียนที�ขบัเคลื�อนดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั” 

 

พันธกิจ 

 “สรา้งองคก์รใหเ้ติบโตกา้วหนา้ อยา่งยั�งยืน เพื�อสรา้งคณุคา่ใหล้กูคา้และสงัคม ดว้ยบรกิารการเงินที�ดีเยี�ยม กา้วทนั

เทคโนโลยี และเครอืขา่ยอาเซียนที�แข็งแกรง่” 

 

ค่านิยมองคก์ร 

• มุง่มั�นสรา้งผลการดาํเนินงานที�แข็งแกรง่ 

• โปรง่ใส และรบัผิดชอบ 

• เปี�ยมดว้ยพลงัสรา้งสรรค ์ ผลกัดนัสูจ่ดุหมาย 

 

 

1.2  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 

 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) เดิมชื�อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 1 เกิดจากการ

ควบรวมกิจการของธนาคาร สหธนาคาร จาํกดั (มหาชน) บรษัิทเงินทนุ 12 แหง่ที�ทางการเขา้แทรกแซง 2 และบรษัิทเงินทนุ 

กรุงไทยธนกิจ จาํกดั (มหาชน)3 ตามคาํสั�งของรฐับาลเมื�อวนัที� 14 สงิหาคม 2541 มติคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 

2541 และประกาศของกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 22 ธนัวาคม 2541 เป็นธนาคารพาณิชยแ์หง่ใหมแ่ละไดจ้ดทะเบียน

เปลี�ยนแปลงชื�อเป็น “ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน)” เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2541 โดยมีกองทนุเพื�อการฟื�นฟแูละ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู”) เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ตอ่มาตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดพ้ิจารณาอนญุาตใหน้าํหุน้สามญัของธนาคารเขา้ซื �อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ั�งแตว่นัที� 30 

มีนาคม 2544 เป็นตน้มา โดยใชชื้�อยอ่ในการซื �อขายวา่ “BT”  

รายละเอียดของพฒันาการที�สาํคญัของธนาคาร สรุปไดด้งันี � 

                                                           
1 ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� � พฤษภาคม ���� 
2 ประกอบดว้ย  

บรษัิทเงินทนุ นวธนกิจ จาํกดั (มหาชน) บรษัิทเงินทนุ วชิระธนทนุ จาํกดั บรษัิทเงินทนุ เฟิสท ์ซติี � อินเวสเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์ไทยซมัมิท จาํกดั บรษัิทเงินทนุ เอราวณัทรสัต ์จาํกดั บรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์เคสทิ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทเงินทนุ มหาทนุ จาํกดั บรษัิทเงินทนุ เศรษฐการ จาํกดั บรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์รว่มเสรมิกิจ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทเงินทนุ บางกอกเอเชียน จาํกดั บรษัิทเงินทนุ ธนสยาม จาํกดั (มหาชน) บรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์ไอเอฟซีที ไฟแนนซ ์จาํกดั  (มหาชน) 
3 เดมิชื�อ บรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์กรุงไทยธนกิจ จาํกดั (มหาชน)  

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที� 1 หนา้ 3 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (“ธปท.”) ไดม้ีคาํสั�งใหธ้นาคาร สหธนาคาร จาํกดั (มหาชน) ลดทนุจดทะเบียนดว้ยการ

ลดมลูคา่หุน้ที�ตราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 1 สตางค ์มีผลทาํใหท้นุจดทะเบียนของธนาคาร สหธนาคาร จาํกดั 

(มหาชน) ลดลงจาก 1,800 ลา้นบาท เหลอื 1.8 ลา้นบาท หลงัจากนั�น ใหธ้นาคาร สหธนาคาร จาํกดั (มหาชน) เพิ�มทนุจด

ทะเบียนจาก 1.8 ลา้นบาท เป็น 12,334 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวน 1,233,220 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 

สตางค ์ จาํหนา่ยใหแ้ก่กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู ทั�งจาํนวน สง่ผลใหธ้นาคารมีทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ทั�งสิ �น 12,334 ลา้น

บาท โดยมีกองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู ถือหุน้รอ้ยละ 100 และมีเงินกองทนุเพียงพอสาํหรบัมาตรการควบรวมกิจการระหวา่ง

ธนาคาร สหธนาคาร  จาํกดั (มหาชน) บรษัิทเงินทนุ 12 บรษัิทที�ทางการเขา้แทรกแซง และ บรษัิทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ 

จาํกดั (มหาชน) เพื�อแปลงสถานะเป็นธนาคารพาณิชยใ์หม ่  โดยมีกองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่นบัตั�งแตบ่ดั

นั�นเป็นตน้มา 

แนวทางปฏิบัติ ในการควบรวมกิจการตามมติคณ ะรัฐมนตรีเมื� อวันที�  27 ตุลาคม 2541 และประกาศ

กระทรวงการคลงัเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2541 คือ 

 ใหโ้อนสนิทรพัย ์และหนี �สนิทั�งหมดของบรษัิทเงินทนุทั�ง 12 แหง่ แก่บรษัิทเงินทนุกรุงไทยธนกิจ จาํกดั (มหาชน) 

และ 

 ใหโ้อนสนิทรพัยแ์ละหนี �สินทั�งหมดของ บรษัิทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ธนาคาร สหธนาคาร 

จาํกดั (มหาชน) 

เมื�อดาํเนินการตามขั�นตอนทั�ง 2 ขอ้ขา้งตน้เสร็จสิ �น ใหบ้ริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จาํกัด (มหาชน) และบริษัท

เงินทนุ 12 แห่ง คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทนุใหแ้ก่กระทรวงการคลงัต่อไป ในขณะที�ธนาคาร สหธนาคาร จาํกดั 

(มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อเป็น ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2541 

  ในปี 2542  ธนาคารไดเ้ปลี�ยนมลูค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัจากหุน้ละ 0.01 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท  และเพิ�มทนุ

อีก 40,000 ลา้นบาท โดยการออกหุน้บรุิมสทิธิชนิดไมส่ะสมเงินปันผล มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้และมีสทิธิ

ไดร้บัการลดทุนภายหลงัจากแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท จัดสรรโดยจาํหน่ายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่กองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ ทั�งจาํนวนในราคาเท่ากบัมลูค่าที�ตราไวค้ือหุน้ละ 10 บาท โดยไดจ้าํหน่ายใหแ้ก่

กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู จาํนวน 3,706.80 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ �น 37,068 ลา้นบาท ทาํใหธ้นาคาร

มีทนุจดทะเบียน 52,334 ลา้นบาทและทนุชาํระแลว้ 49,402 ลา้นบาท โดยมีกองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของ

ทนุที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ทั�งหมด 

ตอ่มาในปี 2543 ธนาคารไดล้ดทนุจดทะเบียนลงจาํนวน 2,932 ลา้นบาท โดยยกเลกิหุน้บรุมิสทิธิที�ยงัมิไดจ้าํหนา่ย 

และเพิ�มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 260.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 5.6184 บาท ชาํระราคาดว้ยหุน้

สามญัของบรษัิทเงินทนุ กรุงไทยธนกิจ จาํกดั (มหาชน) ซึ�งธนาคารประเมินราคาหุน้สามญัของบรษัิทในราคาหุน้ละ 1.3566 

บาท คิดเป็นอัตราส่วนแลกหุน้เท่ากับ 0.2414478 หุน้ธนาคาร ต่อ 1 หุน้บริษัท ภายหลงัจากการแลกหุน้ดงักล่าว ทาํให้

ธนาคารมีทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 52,002.5 ลา้นบาท โดยมีกองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่จาํนวน 

5,145.3 ลา้นหุน้ (หุน้สามญัจาํนวน 1,438.5 ลา้นหุน้และหุน้บรุมิสิทธิจาํนวน 3,706.8 ลา้นหุน้) คิดเป็นรอ้ยละ 98.94  ของ

ทนุชาํระแลว้ 

ในช่วงปลายปี 2543 ธนาคารปฏิบตัิตามมติแนวทางการชดเชยสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของธนาคารที�ไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2543 โดยการลดทนุ โดยยกเลกิหุน้บรุมิสทิธิทั�งหมดและคืนทนุหุน้บรุมิสทิธิ
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จาํนวน 37,068 ลา้นบาทใหแ้ก่กองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ เพื�อเป็นการลดภาระของกองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ และปรบัใหธ้นาคารมี

จาํนวนเงินทุนที�พอเหมาะ โดยธนาคารบนัทึกกองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ เป็นเจา้หนี � และไดอ้อกตั�วสญัญาใชเ้งินใหแ้ก่กองทุน

เพื�อการฟื�นฟูฯ มีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัที� 1 มกราคม 2549 ซึ�งธนาคารไดท้ยอยชาํระคืนตั�วเงินบางส่วนเป็นเงินสด 

จาํนวน 15,068 ลา้นบาท  สาํหรบัสว่นที�เหลอือีกประมาณ 22,000 ลา้นบาทนั�น กองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯและธนาคารไดต้กลง

กนัที�จะนาํมาหกักลบกับรายการค่าชดเชยความเสียหายของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ซึ�งธนาคารไดบ้ันทึกกองทุนเพื�อการ    

ฟื�นฟฯู เป็นลกูหนี �ภายใตส้ญัญาบริหารและชดเชยสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ โดยธนาคารไดด้าํเนินการหกักลบลบหนี �ทั�งหมด

เรยีบรอ้ยแลว้เมื�อสิ �นปี 2548 

นอกจากนี � เนื�องจากในช่วงระยะที�ผา่นมากองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู เป็นผูร้บัภาระในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินและ

การเพิ�มทุนของธนาคารเพียงผูเ้ดียวตลอดมา เพื�อใหก้องทุนเพื�อการฟื�นฟูฯ มีโอกาสไดร้บัประโยชนช์ดเชยจากภาระการ

แกไ้ขปรบัปรุงฐานะและการบรหิารกิจการที�ดีขึ �นของธนาคาร เมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารจึงไดอ้อกใบสาํคญัแสดง

สิทธิในการซื �อหุน้บุริมสิทธิของธนาคาร (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) ใหแ้ก่กองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ จาํนวน 3,706.80 ลา้นหน่วย

โดยไมค่ิดมลูค่า มีอายกุารใชส้ทิธิ 10 ปี ครบกาํหนดวนัที� 8 พฤษภาคม 2554 มีขอ้จาํกดัการโอน คือ ไมส่ามารถโอนเปลี�ยน

มือได ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ิทธิซื �อหุน้บรุิมสิทธิของธนาคารได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท ซึ�งธนาคาร

ไดเ้พิ�มทนุจดทะเบียนในสว่นของหุน้บรุมิสทิธิจาํนวน 3,706.80 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท เพื�อรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ดงักลา่วไวเ้ต็มจาํนวน และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดเรียบรอ้ยแลว้ ทาํใหธ้นาคารมีทุนจดทะเบียน

จาํนวน 52,002.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,493.45 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท และหุ้น

บุริมสิทธิจาํนวน 3,706.80 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 14,934.50 ลา้นบาท โดยมี

กองทุนเพื�อการฟื�นฟูฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ�งถือหุน้สามัญที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดจาํนวน 1,438.45 ลา้นหุน้ คิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 96.32 ของจาํนวนหุน้สามญัทั�งหมดของธนาคาร 

 ในปี 2545 กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู ไดป้รบัลดสดัสว่นการถือหุน้ในธนาคารลงตามนโยบายของรฐับาลในการแปรรูป

รฐัวิสาหกิจ โดยการจาํหน่ายหุน้สามญัของธนาคารที�กองทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ ถืออยู่จาํนวน 707 ลา้นหุน้แก่ประชาชนทั�วไป 

ทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นธนาคารของกองทุนเพื�อการฟื�นฟูฯ ลดลงจากรอ้ยละ 96.32 เป็นรอ้ยละ 48.98 ของจาํนวนหุ้น

ทั�งหมดของธนาคาร สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิของธนาคารที�ไดอ้อกใหไ้วแ้ก่กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู นั�น เพื�อมิใหม้ีผลกระทบ

ตอ่ราคาหุน้ของธนาคาร และเพื�อใหก้องทนุเพื�อการฟื�นฟูฯ มีสดัสว่นการถือหุน้ของธนาคารในสดัสว่นไม่เกินกว่ารอ้ยละ 50 

ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั�งหมด ที�ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั�งที� 13/2545 เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2545 จึงมีมติ

เห็นชอบกบัการดาํเนินการซื �อคนืใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพื�อทาํการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว โดยธนาคารและกองทนุ

เพื�อการฟื�นฟฯู ไดล้งนามในสญัญาใหส้ทิธิในการซื �อคืนใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซื �อหุน้บรุมิสทิธิ (“สญัญาฯ”) เมื�อวนัที� 23 

กนัยายน 2545 พรอ้มกับไดช้าํระค่าตอบแทนการไดร้บัสิทธิซื �อคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กองทุนเพื�อการฟื�นฟูฯ จาํนวน 

300 ลา้นบาท  

วนัที� 16 กุมภาพนัธ ์2550 คณะกรรมการธนาคารไดม้ีมติใหส้ตัยาบนัอนมุตัิตั�งรายการคา้งจ่ายสาํหรบัการซื �อคืน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาซื �อคืนจาํนวน 1,034.46 ลา้นบาท บวกดอกเบี �ยตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญาฯ โดยดอกเบี �ยที�

คาํนวณจนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2549 มีจาํนวน 111.18 ลา้นบาท รวมเป็นมลูค่าทั�งสิ �น 1,145.64 ลา้นบาท และธนาคารได้

บนัทกึเงินคา่ซื �อคืนใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยตรงไปยงับญัชีขาดทนุสะสมในงบการเงิน ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2549   แลว้  

ภายหลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/ 2550   เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2550 ธนาคารได้

ดาํเนินการซื �อคืนและยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว  โดยชาํระเงินใหก้องทนุเพื�อการฟื�นฟูฯจาํนวน 1,162  ลา้นบาท  



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที� 1 หนา้ 5 

(รวมดอกเบี �ยคาํนวณตั�งแตว่นัที� 1  มกราคม 2550  ถึงวนัที� 30  พฤษภาคม 2550  จาํนวน 16.0  ลา้นบาท)  ซึ�งบนัทึกในงบ

ดุล  และดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุน้บุริมสิทธิที�ยังไม่เรียกชาํระจาํนวน 3,706.80 ลา้นหุน้ เมื�อวันที� 12 

กรกฎาคม 2550 เรยีบรอ้ยแลว้   

 ในปี 2550  คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ�มทุนใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุน ได้แก่ Newbridge 

Sukhothai Netherlands B.V. (“Newbridge”) จาํนวน 556.23  ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24.99  ของทนุที�ออกและเรียก

ชาํระแลว้ทั�งหมด ในราคาหุน้ละ 4.17  บาท รวมมลูค่าทั�งสิ �น 2,319.46  ลา้นบาท และเสนอขายใหแ้ก่ Blum Strategic III 

BT Hong Kong Limited และ MSOF Hong Kong BT Limited รวมจาํนวนทั�งสิ �น 175.23 ลา้นหุน้หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.90 

ของทนุที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ ในราคาหุน้ละ 4.17  บาท รวมมลูค่าทั�งสิ �น 730.69   ลา้นบาท โดยที�ประชุมใหญ่สามญัผู้

ถือหุน้ ครั�งที� 13  ประจาํปี 2550  ไดอ้นมุตัิผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซื �อหลกัทรพัยท์ั�งหมดของกิจการ (Whitewash) ใหแ้ก่กลุม่ผู้

ลงทนุดงักลา่ว และมีมติใหล้ดทนุจดทะเบียนโดยลดมลูค่าที�ตราไวจ้ากหุน้ละ 10  บาท เป็นหุน้ละ 3.75  บาท ทั�งนี � ณ วนัที� 

13  พฤศจิกายน ���� (ซึ�งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของกิจการล่าสดุ) Newbridge Sukhothai Netherlands B.V.  

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

รอ้ยละ 36.74  รอ้ยละ 3.95   และรอ้ยละ 1.31  ของทนุที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ ตามลาํดบั  

วนัที� 20  มิถุนายน 2551  กองทุนเพื�อการฟื�นฟูฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซื �อขายหุน้ของธนาคารกับ CIMB Bank โดย

กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู ตกลงขายหุน้ที�ถือในธนาคารจาํนวน 2,811. 86  ลา้นหุน้ (ซึ�งคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 42.13  ของหุน้ที�

ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของธนาคาร) ราคาหุน้ละ 2.10  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 5,904.91 ลา้นบาท  

 วนัที� 5 พฤศจิกายน 2551 เมื�อ CIMB Bank ไดร้บัอนุมตัิจากธปท. กระทรวงการคลงัและหน่วยงานกาํกบัดูแลที�

เกี�ยวขอ้งแลว้ CIMB Bank ไดด้าํเนินการเขา้ซื �อหุน้สามญัเดิมที�ถือโดยกองทนุเพื�อการฟื�นฟฯู  และเป็นผลทาํใหเ้ขา้เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ที�สดุของธนาคาร  คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 42.13 ของทนุที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ของธนาคาร  และใน

วนัที� 17 พฤศจิกายน 2551 ธนาคารไดร้บัคาํเสนอซื �อหุน้สามญัของธนาคาร โดย CIMB Bank ในสว่นที� CIMB Bank ไม่ได้

ถือ (จาํนวน 3,862.83 ลา้นหุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 57.87 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ทั�งหมดของธนาคาร)   ในราคา

เสนอซื �อหุน้ละ 2.10 บาท เป็นมลูคา่สิ�งตอบแทนการทาํคาํเสนอซื �อทั�งสิ �น 8,111.95 ลา้นบาท ทั�งนี � ภายหลงัเสรจ็สิ �นการทาํ

คาํเสนอซื �อหลักทรพัย์ทั�งหมดของธนาคารในวันที� 6  มกราคม 2552  การถือหุ้นของ CIMB Bank ได้เพิ�มเป็นจํานวน  

6,143.54 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 92.04 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหนา่ยแลว้ทั�งหมดของธนาคาร 

 วนัที� 3  กนัยายน 2551  ที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 2/2551 ไดม้ีมติอนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 25,030. 12  

ลา้นบาท เป็น 50,060.25 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 6,674.70 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 3.75 บาท   

 ต่อมาในวันที� 20  กุมภาพันธ์ 2552  ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2552 มีมติใหเ้ปลี�ยนแปลงมติที�ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที�  2/2551 จากเดิมที�กาํหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ�มทนุไม่ต ํ�ากว่าหุน้ละ 0.66  บาท เป็นราคาเสนอขาย

หุน้ละ 0.38  บาท  และมีมติใหธ้นาคารโอนทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 6,053.48 ลา้นบาท เพื�อชดเชยผลขาดทนุสะสม 

และลดทุนจดทะเบียนโดยลดมลูค่าที�ตราไวจ้ากหุน้ละ 3.75 บาทเป็นหุน้ละ 0.50 บาท โดยเงินสว่นเกินจากการลดทนุจด

ทะเบียนนาํไปลา้งสว่นตํ�ากว่ามลูค่าหุน้และขาดทนุสะสมตามลาํดบั ผลจากการลดทนุจะทาํใหท้นุจดทะเบียนของธนาคาร

ลดลงจาก 50,060.25 ลา้นบาท เป็น  6,674.70  ลา้นบาท  ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้เพิ�มทนุแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น

การถือหุน้เดิม มีผูถื้อหุน้เดิมไดจ้องซื �อหุน้เพิ�มทุนรวมทั�งสิ �น 6,674.70 ลา้นหุน้ หรือ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 3 พนัลา้นบาท 

ทั�งนี � ภายหลงัการขายหุน้เสร็จสิ �นเมื�อวนัที� 18  มีนาคม 2255  CIMB Bank  ไดถื้อหุน้ในธนาคารจาํนวนรวม 12,435.06 

ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.15  ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของธนาคาร  จากนั�นไดด้าํเนินการจด
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ทะเบียนเปลี�ยนชื�อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย จาํกัด (มหาชน)  เมื�อวนัที� 1 

พฤษภาคม  2552 และใชชื้�อยอ่ใหมใ่นการซื �อขายหลกัทรพัยว์า่ “CIMBT” 

 วนัที� 29 เมษายน 2553 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 16 ของธนาคาร มีมติอนมุตัิใหเ้พิ�มทนุจดทะเบียนของ

ธนาคารจาํนวน 1,483.27 ลา้นบาทจากทนุจดทะเบียนเดิม 6,674.70  ลา้นบาท  เป็น 8,157.97 ลา้นบาท โดยการออกหุน้

สามญัเพิ�มทนุจาํนวน 2,966.53 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ที�ตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของธนาคารตามสดัสว่นการ

ถือหุน้ในอตัรา 2 หุน้ใหม่ ต่อ 9 หุน้เดิม โดยเสนอขายในราคา 1.00 บาทต่อหุน้ ภายหลงัการขายหุน้เสร็จสิ �นเมื�อวนัที� 15  

ตลุาคม 2553 ทาํให ้CIMB Bank ถือหุน้ในธนาคารจาํนวนรวม 15,198.42  ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.15 ของจาํนวนหุน้ที�

ออกและจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั�งหมดของธนาคาร  

วนัที� 12 เมษายน 2555 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 18 ไดม้ีมติอนมุตัิใหธ้นาคารเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 

8,157.97  ลา้นบาท เป็น 13,052.74 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 9,789.56 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้0.50 

บาทต่อหุน้ ต่อมา ธนาคารไดอ้อกหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวน 4,894.78 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ ในอตัรา 3 หุน้ใหม ่ตอ่ 10 หุน้เดิมของหุน้ธนาคาร โดยเสนอขายในราคา 1 บาท

ต่อหุน้ ภายหลงัการขายหุน้เพิ�มทนุเสร็จสิ �นเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2555  ทาํให ้CIMB Bank ถือหุน้ในธนาคารจาํนวนรวม 

19,757.95 ลา้นหุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 93.71 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั�งหมดของธนาคาร  

ตามที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 18 เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2555 อนมุตัิใหธ้นาคารเพิ�มทนุจดทะเบียน โดย

การออกหุน้สามัญเพิ�มทุนตามสิทธิ จาํนวน 4,894,780,426 หุน้ และหุน้สามัญเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General 

Mandate) จาํนวน 4,894,780,426 หุน้  รวมทั�งสิ �นจาํนวน 9,789,560,852 หุน้ ภายหลงัจากการอนุมัติดงักล่าว ธนาคาร

จาํหน่ายหุน้สามัญเพิ�มทุนตามสิทธิไดจ้าํนวน 4,768,943,269 หุน้ คงเหลือหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสิทธิที�จาํหน่ายไม่ได ้

จาํนวน 125,837,157 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ที�ยังมิไดน้าํออกจําหน่าย 

จาํนวน 4,894,780,426 หุน้ ดงันั�น ธนาคารจึงมีหุน้สามญัจดทะเบียนที�จาํหน่ายไม่ได ้และที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย รวม

ทั�งสิ �นจาํนวน 5,020,617,583 หุน้  

 ตอ่มาที�ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 20 เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2557 มีมติอนมุตัิยกเลิกหุน้สามญัเพิ�มทนุตาม

สทิธิที�จาํหน่ายไมไ่ด ้จาํนวน 125,837,157 หุน้ และหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ที�ยงัมิได้

นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 4,894,780,426 หุน้ รวมเป็นหุน้สามญัจดทะเบียนที�จาํหน่ายไม่ได ้และที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย 

ทั�งสิ �นจาํนวน 5,020,617,583 หุน้ ตามที�ไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 18 เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2555 

และที�ประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้น ครั�งที� 20 เมื�อวันที� 11 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาก 

13,052,747,804 บาท เป็น 10,542,439,012.50 บาท โดยวิธีตัดหุน้สามัญจดทะเบียนที�จาํหน่ายไม่ได้และที�ยังมิได้นาํ

ออกจาํหนา่ย จาํนวน 5,020,617,583 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวน 2,510,308,791.50 บาท ภายหลงัการลด

ทนุจดทะเบียน ธนาคารมีทนุจดทะเบียน จาํนวน 10,542,439,012.50 บาท แบง่ออกเป็น 21,084,878,025 หุน้ มลูคา่หุน้ละ

0.50 บาท  

วันที� 10 เมษายน 2558 ที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 21 ของธนาคาร มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของ

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

โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน 6,325,463,407 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของธนาคารตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรา 40 หุน้เดิมต่อ 7 หุน้ใหม่ โดยเสนอขายใน

ราคา 1.00 บาทตอ่หุน้ ภายหลงัจากการอนมุตัิดงักลา่ว ธนาคารจาํหนา่ยหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที� 1 หนา้ 7 

Mandate) ได ้จาํนวน 3,689,853,654 หุน้ คงเหลือหุน้สามญัเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ที�ยงัมิได้

ออกจาํหนา่ย จาํนวน 2,635,609,753 หุน้ 

วนัที� 19 เมษายน 2559 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� �� ของธนาคาร มีมติใหย้กเลิกการจดัสรรหุน้สามญั

เพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายตามที�ไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้ ครั�งที� 21 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2558 และพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของธนาคาร จาํนวน 1,317,804,876.50 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 12,387,365,839.50 บาท โดย

วิธีการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหนา่ย จาํนวน 2,635,609,753 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

วนัที� 24 กมุภาพนัธ ์2560 ที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2560 มีมติอนมุตัิใหธ้นาคารเพิ�มทนุจดทะเบียน 

จาํนวน 2,752,747,964.00 บาทจากทนุจดทะเบยีนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 15,140,113,803.50 

บาท  โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จาํนวน 5,505,495,928 หุน้  มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้0.50 บาทตอ่หุน้เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ซึ�งผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 2 หุน้ใหมต่อ่9 หุน้เดิม ในราคา

เสนอขาย �.�� บาทตอ่หุน้ ภายหลงัการขายหุน้เพิ�มทนุเสรจ็สิ �นเมื�อวนัที� 2 มิถนุายน 2560  ทาํให ้CIMB Bank ถือหุน้ใน

ธนาคารจาํนวนรวม 28,496.70 ลา้นหุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 94.11 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั�งหมดของธนาคาร

  วนัที� 4 กนัยายน 2561 ที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2561 มมีติอนมุตักิารเพิ�มทนุจดทะเบียนจาํนวน 

2,271,017,070.50 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 15,140,113,803.50  บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 17,411,130,874.00 บาท  

โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จาํนวน 4,542,034,141 หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้0.50 บาทตอ่หุน้ เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ซึ�งผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัรา 3 หุน้ใหม ่ตอ่ 20 หุน้เดิมโดยกาํหนดราคา 

เสนอขายที� 0.87 บาท ตอ่หุน้  ภายหลงัเสรจ็สิ �นการเสนอขายหุน้ในวนัที� 12 ตลุาคม 2561 ธนาคารซีไอเอ็มบีถือหุน้จาํนวน  

33,021.97 ลา้นหุน้หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 94.83 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและเสนอขายทั�งหมดของธนาคาร
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 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นธนาคารและบริษัทยอ่ย (ณ 31 ธันวาคม 2563)  
 

 
 

 

หมายเหต ุ *  เลกิกิจการ 

                  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ลสีซิ�ง 

    บรษัิทยอ่ย                            % 

 

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้      99.99 

บจ. เวิลดล์สี                         99.99 

ติดตามทวงหนี �และเรยีกเก็บหนี � 

    บรษัิทยอ่ย                             % 

 

บจ. ซีที คอลล ์                      99.99 

การพาณิชยแ์ละอื�นๆ 

    บรษัิทยอ่ย                            % 

 

บจ. พ.ีซี.พฒันาทรพัย ์*           99.93 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
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1.4   ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่  

 

กลุ่มซี ไอ เอ็มบี  โดย CIMB Bank Berhad เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของธนาคาร มีส ํานักงานใหญ่ ตั�งอยู ่                  

ณ กรุงกัวลาลมัเปอร ์และเป็นบริษัทจดทะเบียนที�ใหบ้ริการทางการเงินที�ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และ

อันดับ 5 ของ ASEAN เมื�อจัดอันดับตามขนาดสินทรพัย์ เป็นผู้ให้บริการและนําเสนอผลิตภัณฑ์การเงินครบวงจรที�

ครอบคลมุถึงบริการการธนาคารเพื�อลกูคา้รายย่อย บริการดา้นบรรษัทธุรกิจและดา้นวาณิชธนกิจ ธนาคารอิสลาม การ

บริหารจัดการสินทรพัย ์การบริหารความมั�งคั�งส่วนบุคคล บริการประกันภยั โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน 

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

ยงัมีเครอืขา่ยในจีนและฮ่องกง บาหเ์รน อินเดีย ศรลีงักา ไตห้วนั เกาหล ีสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  

ดว้ยเครือข่ายบริการทางการเงินครบวงจรของกลุ่มซีไอเอ็มบี ที�มีมากกว่า 1,000 สาขา ประกอบกับความ

เชี�ยวชาญในบรกิารทางการเงินระดบัภมูิภาคของกลุม่ซีไอเอ็มบี สรา้งโอกาสใหธ้นาคารใชค้วามแข็งแกรง่นี �ในการจบัคูท่าง

ธุรกิจ สรา้งเครอืขา่ยหว่งโซอ่ปุทาน และการแนะนาํลกูคา้ขา้มประเทศ 

 

 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทยอ่ย  
 
2.1.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
2.1.1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 

                                  
    

         (หน่วย: ล้านบาท)  

  
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  

2563 % 
2562 

(ปรับปรุง

ใหม่) 

% 2561 % 

รายได้ดอกเบี�ย             

1.  เงินใหส้ินเชื�อ 9,561.9 87.9 11,288.5 116.9 10,435.6 110.0 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 70.3 0.6 87.4 0.9 127.4 1.3 

3.  เงินลงทนุ 1,485.1 13.6 2,070.2 21.4 1,664.3 17.5 

4.  อื�นๆ 84.3 0.8 203.1 2.1 114.3 1.2 

รวมรายได้ดอกเบี�ย 11,201.6 102.9 13,649.2 141.3 12,341.6 130.0 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย             

1.  เงินรบัฝาก 2,360.4 21.7 2,851.4 29.5 2,342.4 24.6 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 336.8 3.1 719.1 7.4 351.3 3.7 

3.  เงินนาํสง่เขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก/ 

        กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน 
597.9 5.5 1,062.6 11.0 1,007.8 10.6 

4.  ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกูยื้ม 696.1 6.4 669.6 6.9 712.4 7.5 

5.  อื�นๆ 63.6 0.6 162.8 1.7 101.4 1.1 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 4,054.8 37.3 5,465.5 56.5 4,515.3 47.5 
รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 7,146.8 65.6 8,183.7 84.8 7,826.3 82.5 

รายได้จากการดาํเนินงาน 3,734.5 34.4 1,470.1 15.2 1,662.4 17.5 

รายได้รวม 10,881.3 100.0 9,653.8 100.0 9,488.7 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที� 1 หนา้ 11 

2.1.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที�มิใชด่อกเบี�ย 
  

         (หน่วย: ล้านบาท)  

  
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  

2563 % 
2562 

(ปรับปรุง

ใหม่) 

% 2561 % 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร  1,152.4 30.9 1,535.7 104.5 1,376.6 82.8 

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร  359.7 9.6 370.3 25.2 289.5 17.4 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 792.7 21.2 1,165.4 79.3 1,087.1 65.4 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเครื�องมือทางการเงิน 
      

   ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุติธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 940.1 25.2 (177.0) (12.0) 294.5 17.7 

กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 306.0 8.2 344.0 23.4 19.5 1.2 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,695.7 45.4 137.7 9.4 261.3 15.7 

รายได้ที�มใิช่ดอกเบี�ยสุทธ ิ 3,734.5 100.0 1,470.1 100.0 1,662.4 100.0 
 

 

2.1.2 บริษัทยอ่ย 

                
       (หน่วย: ล้านบาท)   

บริษัท/โครงสร้าง  สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  

2563 % 

2562 

(ปรับปรุง

ใหม่) 

% 2561 % 

1. บริษัท ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ จาํกัด 
      

รายไดด้อกเบี �ย 3,481.6 106.4 3,110.2 88.5 2,519.3 94.4 

คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย 978.7 29.9 956.7 27.2 698.5 26.2 

รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 2,502.9 76.5 2,153.5 61.3 1,820.8 68.2 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 770.5 23.5 1,360.7 38.7 848.4 31.8 

รายได้รวม 3,273.4 100.0 3,514.2 100.0 2,669.2 100.0 
2. บริษัท เวลิดล์สี จาํกัด 

      
รายไดด้อกเบี �ย 1,372.5 89.6 1,342.5 83.3 1,182.2 73.7 

คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย 90.7 5.9 109.4 6.8 104.4 6.5 

รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 1,281.8 83.7 1,233.1 76.5 1,077.8 67.2 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 250.2 16.3 379.2 23.5 525.2 32.8 

รายได้รวม 1,532.0 100.0 1,612.3 100.0 1,603.0 100.0 
3. บริษัท ซีท ีคอล จาํกัด 

      
รายไดด้อกเบี �ย 0.2 (473.7) 0.4 444.2 0.4 10.1 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       
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คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 0.2 (473.7) 0.4 444.2 0.4 10.1 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (0.3) 573.7 (0.3) (344.2) 3.5 89.9 

รายได้รวม (0.1) 100.0 0.1 100.0 3.9 100.0 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       
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2.2  ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 
ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน และวาณิชธนกิจ เพื�อใหบ้ริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกคา้ขนาดใหญ่ไดค้รอบคลุมทุก

ผลติภณัฑ ์โดยเนน้การทาํงานเป็นทีมเดียวกนั มีการวางแผนการขายและการบริหารดแูลบญัชีลกูคา้หลกัรว่มกนัเพื�อเพิ�มขีด

ความสามารถและคณุภาพของการใหบ้รกิารใหส้ามารถตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสามารถสรา้งรายไดแ้ละประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ธนาคาร 

ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยประสบกบัภาวะหดตวั เนื�องจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อยา่งไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ยงัคงสรา้ง

รายไดร้วมเพิ�มขึ �นจากปีที�ผา่นมา อีกทั�งสามารถรกัษาฐานสนิเชื�อลกูคา้รายใหญ่ที�มีคณุภาพดีอยา่งตอ่เนื�อง โดยมียอดอนมุตัิ

วงเงินสินเชื�อใหม่ประมาณ 22 พนัลา้นบาท สง่ผลใหม้ีรายไดด้อกเบี �ยเติบโตประมาณรอ้ยละ 13 และรายไดค้่าธรรมเนียม

เติบโตรอ้ยละ 22 

ที�ผา่นมา ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสาํเรจ็อยา่งสงูในการควบคมุคณุภาพลกูหนี �สนิเชื�อทั�งรายเดิมและการอนมุตัิรายใหม่

ที�มีคณุภาพดี การติดตามดแูลลกูหนี �อย่างใกลชิ้ดโดยใชส้ญัญาณเตือนลว่งหนา้ในการบริหารจดัการคณุภาพหนี �ก่อนที�จะ

เป็นหนี �ที�มีปัญหา รวมถึงการแกไ้ขและเรง่รดัการชาํระหนี �ของลกูหนี �ที�มีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะที�มีประสทิธิภาพสงู อยา่งไร

ก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้ในปี 2563 ธุรกิจขนาดใหญ่มีหนี �ที�มี ปัญหาเพิ�มขึ �น

ค่อนขา้งมาก ดงันั�น ธุรกิจขนาดใหญ่จึงมุ่งเนน้ที�จะควบคุมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานใหต้ ํ�ากว่างบประมาณ ซึ�งสามารถ

ลดลงไดต้ามแผนงานที�วางไว ้

รายไดส้ว่นใหญ่ยงัคงมาจากลกูคา้กลุม่ที�มีความสาํคญัตอ่ธนาคารและไวว้างใจใหธ้นาคารเป็นผูใ้หบ้รกิารหลกั รวมทั�งกลุม่ที�

มีแผนการขยายธุรกิจไปยงัอาเซียน ซึ�งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และแนวคิดที�ว่า  “Be More Relevant to Important Clients 

and Accelerate Our ASEAN Initiatives”   

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม) อยา่งเดน่ชดั จากการที�ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ�งในสมาชิกของกลุม่ซีไอเอ็มบี ที�มีศกัยภาพทางดา้นเงินทนุ 

บคุลากร และเครือข่ายพนัธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน ทาํใหธุ้รกิจขนาดใหญ่ประสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจกบักลุ่ม

ลกูคา้ขนาดใหญ่ที�มีเครือข่ายการลงทุนสงูทั�งในประเทศและการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน

อาเซียน โดยสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดร้วดเร็วและใหบ้ริการไดต้รงตามความคาดหวงั ทั�งนี �ธนาคารได้

รว่มมือกบัธนาคารในกลุม่ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายไดใ้หก้บักลุม่ในตา่งประเทศไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง  

 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงนิ ประเทศไทย และ CLMV 

บรรษัทธุรกิจของธนาคารใหบ้ริการทางการเงินที�ครอบคลมุผลิตภณัฑท์างการเงินครบวงจร เช่น การใหส้ินเชื�อหมนุเวียนใน

กิจการทั�วไป สินเชื�อเพื�อการลงทนุในสินทรพัยถ์าวร สินเชื�อโครงการ และสินเชื�อเพื�อการคา้ระหว่างประเทศ รวมทั�งบริการ

ทางการเงินอื�น ๆ ที�มีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นบรกิารจดัการดา้นการเงิน หรือการปรวิรรตเงินตราต่างประเทศแก่กลุม่
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ลกูคา้ขนาดใหญ่ครอบคลมุภาคธุรกิจที�หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ์ภาคอตุสาหกรรม ภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์

และขนส่ง เป็นตน้ ในขณะที�ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ใหบ้ริการทางการเงินครอบคลมุลกูคา้สถาบนั

การเงินทั�งประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบนัการเงินอื�น เช่น ธุรกิจลิสซิ�ง ธุรกิจหลกัทรพัย ์ธุรกิจหลกัทรพัยจ์ัดการ

กองทุน ธุรกิจประกนัภยั เป็นตน้ ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ที�มีความผูกพนัอนัยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็นเสมือน

พนัธมิตรทางธุรกิจผูอ้ยูเ่คียงขา้งและใหก้ารสนบัสนนุลกูคา้ในการประกอบธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมั�นคงและยั�งยืน ควบคูไ่ปกบั

การเป็นสื�อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุโดยผา่นเครอืขา่ยของกลุม่ซีไอเอ็มบี  

 

บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ไดศ้ึกษาขอ้มูลธุรกิจและภาวะอตุสาหกรรมอย่างใกลชิ้ด

รว่มกบัสาํนกัวิจยั และรว่มมือกบับริหารความเสี�ยงในการขยายสินเชื�อไปยงัธุรกิจที�อยู่ในประเภทอตุสาหกรรมที�มีแนวโนม้

ความเสี�ยงตํ�า  การมุ่งเนน้ลกูคา้ขนาดใหญ่ที�มีฐานะการเงินแข็งแกรง่ และมีแผนการขยายการลงทนุไปยงัอาเซียน รวมทั�ง

การใหส้ินเชื�อที�สามารถสรา้งรายไดต้่อเนื�องจากผลิตภณัฑแ์ละธุรกรรมอื�น (Cross-selling) เช่น สินเชื�อโครงการขนาดใหญ่ 

ที�ช่วยสรา้งรายไดค้รบวงจร ทั�งรายไดด้อกเบี �ย รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดท้ี�ปรกึษาทางการเงิน รวมถึงรายไดจ้ากการขาย

ผลติภณัฑธ์ุรกรรมการเงิน เครื�องมือปอ้งกนัความเสี�ยง การประกนัการจดัจาํหนา่ยตราสารหนี �และตราสารทนุ เพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นการเงินของลกูคา้ในทกุรูปแบบ  

 

สาํหรบัแผนธุรกิจที�จะกา้วไปขา้งหนา้นบัจากปี 2564 เป็นตน้ไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ 

CLMV มุ่งเนน้การสรา้งรายไดท้ี�มั�นคงและต่อเนื�อง โดยใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารและวางแผนการขายใหก้บัลกูคา้หลกั 

(Key Account Management and Planning) เพื�อสรา้งรายไดป้ระจาํ (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสรา้งรายได้

ตอ่เนื�องจากผลติภณัฑแ์ละธุรกรรมอื�น (Cross-selling) โดยใชก้ลยทุธก์ารวางแผนมุง่เนน้หารายไดจ้ากกลุม่ลกูคา้ที�สาํคญัที�

คดัเลือกขึ �นมาเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการขยายฐานลกูคา้ใหม่ที�มีศกัยภาพ โดยยงัคงเนน้การรกัษาคณุภาพสินทรพัยท์ี�ดีขึ �น

อย่างต่อเนื�องมาทกุปี นอกจากนี � ยงัคงเดินหนา้ขยายธุรกิจและการใหบ้ริการในระดบัอาเซียน ตลอดจนการเพิ�มธุรกิจจาก

ลกูคา้ตา่งประเทศที�เขา้มาลงทนุในประเทศไทย ภายใตก้ารผสานพลงัความรว่มมือกบักลุม่ซีไอเอ็มบีในประเทศตา่งๆตอ่ไป 

 
วาณิชธนกิจ 

วาณิชธนกิจของธนาคารประกอบดว้ยบุคลากรที�มีประสบการณ์ ความสามารถ และความชาํนาญในธุรกิจซึ�งมุ่งเนน้ที�จะ

นาํเสนอทางเลือกทางการเงินที�ดีที�สดุใหแ้ก่ลกูคา้และเป็นผูใ้หบ้ริการที�ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือ จัดหาแหลง่เงินทุนซึ�ง

รวมถึงการระดมทนุทางธุรกิจ  

นอกจากนี � วาณิชธนกิจยงัไดท้าํงานอย่างใกลชิ้ดกับบรรษัทธุรกิจในการจัดการเงินกูส้าํหรบัสินเชื�อขนาดใหญ่และสินเชื�อ

โครงการบางราย เพื�อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากที�สดุ 

ธนาคารยงัไดม้ีการเสริมสรา้งจดุแข็งอยา่งตอ่เนื�องรว่มกบักลุม่ซีไอเอ็มบี ในการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที�ที�มีความเชี�ยวชาญในแตล่ะ

อตุสาหกรรมเป็นผูด้แูล โดยประสานงานแลกเปลี�ยนความรูแ้ละขอ้มลูอตุสาหกรรมในระดบัอาเซียน เพื�อใหส้ามารถนาํเสนอ

บริการทางการเงินแก่ลกูคา้อย่างครบวงจร ซึ�งรวมถึงการใหค้าํปรกึษาดา้นกลยุทธ์และคาํแนะนาํที�เป็นประโยชนต์่อการ

ดาํเนินธุรกิจของลูกค้า ดังนั�น จึงสามารถเสริมสรา้งความสัมพันธ์และเพิ�มมูลค่าธุรกิจให้กับลูกค้า รวมทั�งการพัฒนา

ความสามารถในการแขง่ขนัและการคิดคน้ผลติภณัฑน์วตักรรมทางการเงินตา่งๆที�เหมาะสมกบัลกูคา้ดว้ย 
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การผนึกกาํลงัของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน

ระดับอาเซียน จะทําให้ธนาคารมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นธนาคารที�สาํคัญและมีความหมายสาํหรับลูกค้าที�มี

ความสาํคญัตอ่ธนาคาร นบัเป็นความกา้วหนา้อีกขั�นในการรว่มกนักา้วสูธุ่รกิจการลงทนุในระดบัอาเซียน 

ในปี 2563 การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ไดส้ง่ผลกระทบต่อธุรกิจทกุภาคส่วน ธุรกรรมตราสารทุนของธนาคารไดล้ดลง

ตามสภาวะตลาด อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมตราสารหนี �ของธนาคารยงัคงเติบโต และทาํรายไดเ้พิ�มขึ �นจนเป็นสถิติสงูสดุเมื�อเทียบ

กบัช่วงที�ผา่นมา  

ในปี 2563 ธนาคารมีธุรกรรมสาํคญัๆที�ประสบความสาํเรจ็ดงันี � 

ตราสารหนี� หน้าที� 
มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 32,500.00  

การรถไฟแหง่ประเทศไทย ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย  20,400.00  

บรษัิท ทีพีไอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 10,163.33  

บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมนูิเคชั�น จาํกดั ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  8,455.65  

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  6,787.20  

บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  4,487.98  

ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 4,000.00  

บรษัิท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  2,913.76  

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  2,097.40  

บรษัิท ไออารพ์ีซี จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,916.22  

บรษัิท แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,916.00  

บรษัิท ศรสีวสัดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,842.71  

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย  1,600.00  

บรษัิท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,377.67  

บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 1,100.00  

บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  737.00  

บรษัิท เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  620.00  

บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  584.10  

บรษัิท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  451.70  

บรษัิท พีทีจี เอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  333.33  

บรษัิท ออรจิิ �น พรอ็พเพอรต์ี � จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  318.00  

บรษัิท ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี � จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  159.60  
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บรษัิท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย  100.00  

 

ตราสารทนุ หนา้ที� 
มลูคา่รวม  

(ลา้นบาท) 

บรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัจาํหนา่ยใน

ตา่งประเทศ (CIMB 

Investment Bank Berhad) 

78,124.20 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ 

(เพิ�มทนุครั�งที� 1) 

ตวัแทนจาํหนา่ย 2,737.61 

 

พาณิชยธ์นกิจ 
 

พาณิชยธ์นกิจของธนาคารใหบ้ริการลกูคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมุ่งเนน้ลกูคา้ที�อยู่ในพื �นที�

กรุงเทพมหานครเป็นหลกั ดว้ยโปรแกรมสนิเชื�อตลอดจนการพิจารณาวงเงินสนิเชื�อใหม้คีวามเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของลกูคา้เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ทา่มกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 พาณิชยธ์นกิจไดม้ีการปรบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดย

เนน้การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้เดิมแทนการขยายสินเชื�อใหม่ อีกทั�งยงัเรง่ดาํเนินการตามนโยบายของภาครฐัและ

มาตรการความช่วยเหลอืตา่งๆของ ธปท. ในการแบง่เบาภาระและช่วยใหล้กูคา้สามารถดาํเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจช่วง

นี �ตอ่ไปได ้สาํหรบัปี 2564 ที�มีการแพรร่ะบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ตั�งแตต่น้ปี แนวทางการดาํเนินธุรกิจของพาณิชย์

ธนกิจยงัคงมุ่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้เดิม และพรอ้มดาํเนินการตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืของทางการ

และหนว่ยงานกาํกบัดแูล เพื�อใหค้วามช่วยเหลอืและประคบัประคองธุรกิจของลกูคา้ใหผ้า่นพน้วิกฤตการณน์ี �ไปได ้
 

ธุรกิจรายยอ่ย 

ในปี 2563 ธุรกิจรายย่อยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสบความสาํเร็จอย่างสงูในการขยายการใหบ้ริการลกูคา้ผ่าน

ช่องทางดิจิทลั (Digital) โดยธนาคารเป็น 1 ใน 6 ธนาคารแรกที�ผา่นการทดสอบการใหบ้รกิารทางการเงินที�นาํกระบวนการ

ทาํความรูจ้กัลกูคา้ดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกสม์าใชภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิารที�จาํกดั (e-KYC Sandbox) ธนาคารได้

พฒันาการใหบ้ริการอนัเป็นการเปลี�ยนกระบวนทศัน ์(Paradigm) ของผูบ้รโิภคไทยอย่างต่อเนื�อง โดยออกโครงการต่างๆ 

เช่น บริการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทลัเต็มรูปแบบ ซึ�งรวมถึงการปรบัเปลี�ยนประสบการณข์องลกูคา้ใหห้นัมา

เลือกใชบ้ริการผ่านโทรศพัทม์ือถือแทนการใชบ้ริการที�สาขา ทาํใหธ้นาคารสามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงิน

ของลกูคา้ไดท้กุที�ทกุเวลา  

นับจากการเปิดตัว CIMB Thai Digital Banking ซึ�งเป็นแอปพลิเคชั�นบนโทรศัพท์มือถือเมื�อปลายปี 2561 ธนาคาร

สามารถขยายฐานผูใ้ชแ้ละธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชั�นอย่างมีนยัสาํคญั โดยมียอดดาวนโ์หลดใชบ้รกิารอยูท่ี� 185,000 ราย

ในปี 2563 เพิ�มขึ �น 2.5 เทา่จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที�ผา่นมา และสดัสว่นการทาํธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั�นเพิ�มขึ �นจาก

ไม่เกินรอ้ยละ 20 เมื�อตน้ปี 2562 มาเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 60 ณ ปลายปี 2563 ในขณะเดียวกัน การเปิดบัญชีผ่าน
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ช่องทางดิจิทลัซึ�งเริ�มใหบ้ริการรว่มกบั Counter Service ไดร้บักระแสตอบรบัเป็นอย่างดี โดยภายใน 6 เดือนนบัจากเริ�ม

เปิดใหบ้รกิาร ยอดเปิดบญัชีผา่นแอปพลเิคชั�นคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 ของยอดเปิดบญัชีทั�งหมดของธนาคารในปี 2563 

อีกทั�งธนาคารไดเ้พิ�มบรกิารในแอปพลเิคชั�น CIMB Thai Mobile Lending ตลอดจนเปิดตวัแอปพลเิคชั�น CIMB Thai Auto 

Cash เพื�อใหบ้รกิารสนิเชื�อรถยนตผ์า่นช่องทางดิจิทลัเต็มรูปแบบ      

นอกจากนี � ธนาคารไดน้าํเสนอผลิตภณัฑท์ี�สนองความตอ้งการของลกูคา้กลุม่ Wealth มากขึ �น จากการที�เป็นธนาคารแรก

ในกลุม่ซีไอเอ็มบีที�เปิดตวัแอปพลเิคชั�น myWealth ซึ�งเป็นแพลตฟอรม์เพื�อการวางแผนการลงทนุทางการเงิน โดยธนาคาร

ยังคงสามารถรักษาพลวัตของการเป็นหนึ�งในธนาคารแห่งแรกๆในประเทศที�มีการเชื�อมต่อระบบกับระบบงาน 

FundConnext ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อนาํเสนอกองทนุรวมของบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนต่างๆ 

(Open Architecture) ทาํใหล้กูคา้ทั�วประเทศสามารถซื �อและบรหิารจดัการพอรต์การลงทนุไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 

ในดา้นผลิตภณัฑก์ารลงทนุ ธนาคารยงัคงสามารถรกัษาความเป็นผูน้าํในตลาดซื �อขายตราสารหนี �สาํหรบันกัลงทนุทั�วไป 

โดยมีสว่นแบง่ตลาดกว่ารอ้ยละ 50 ตลอดจนประสบความสาํเรจ็อยา่งสงูในการจดัจาํหนา่ยตราสารหนี �ในตลาดแรกมลูค่า 

1 พนัลา้นบาทผ่านแอปพลิเคชั�นบนโทรศพัทม์ือถือภายในเวลาเพียง 6 เดือนหลงัจากเปิดใหบ้ริการ นบัเป็นรายแรกๆใน

ประเทศ อีกทั�งไดค้ดัสรรผลิตภณัฑก์ารลงทนุที�หลากหลายทั�งตลาดแรกและตลาดรอง โดยนาํเสนอเฉพาะตราสารหนี �ที�มี

อนัดับความน่าเชื�อถือสูงกว่าหรือเทียบเท่าระดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ทั�งนี � ธนาคารจะพฒันาและ

นาํเสนอผลิตภณัฑก์ารลงทนุผ่านช่องทางดิจิทลัมากขึ �น ทั�งตราสารหนี �สาํหรบันกัลงทุนทั�วไปและตราสารหนี �ที�เป็นหุน้กู้

อนพุนัธแ์ฝง  

ความรว่มมือกบัพนัธมิตรเป็นหนึ�งในปัจจยัสาํคญัในการขยายธุรกิจในปี 2563 ธนาคารไดเ้ขา้รว่มเป็นพนัธมิตรกบัองคก์ร

ตา่งๆเช่น การเริ�มเป็นพนัธมิตรกบั Sompo Insurance Thailand การรว่มกบั Counter Service ในการใหบ้ริการเปิดบญัชี

ดิจิทลั อีกทั�งยงัคงใหบ้รกิารสนิเชื�อบนโทรศพัทม์ือถือรว่มกบักลุม่ฟินเทค (Fintech) 9F และ NEO Money ความรว่มมือกบั

พนัธมิตรในการใหบ้รกิารผ่านช่องทางดิจิทลัช่วยเสริมการพฒันาและสรา้งความพรอ้มของธนาคารสูก่ารเป็น Digital API 

Gateway ซึ�งจะทาํใหธ้นาคารสามารถบูรณาการระบบบริการหลกัของธนาคารกับระบบของพันธมิตรในอนาคต โดย

อา้งอิงกบัตลาดไดร้วดเรว็ขึ �น ซึ�งจะช่วยเสรมิสรา้งประสบการณท์ี�ดีสาํหรบัลกูคา้โดยรวม  

ในปี 2563 ธนาคารได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่  รางวัลจาก ABF Retail Banking Awards 2020 ประกอบด้วยรางวัล 

Consumer Finance Product of the Year สาํหรบัผลิตภณัฑ ์Debt Consolidation ที�นาํเสนอรว่มกบั NEO Money และ

รางวลั Wealth Management Platform of the Year สาํหรบับรกิาร Wealth ที�ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งยิ�ง อีกทั�งธุรกิจ 

Wealth ของธนาคารยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น Best Wealth Manager จาก The Asset Asian Awards 2020 ส่งทา้ยปี

ไปกับรางวัล Best Digital Marketing Initiative and Best Product Launch จาก Global Retail Banking Innovation 

Awards 2020 จากการใหบ้รกิารบญัชี Chill D Savings Account ที�เป็นระบบดิจิทลัเต็มรูปแบบที�มุ่งตอบโจทยล์กูคา้กลุม่ 

Gen-Y  

ธนาคารไดม้ีการพฒันารุดหนา้อย่างมากในดา้นของขอ้มูลในปี 2563 โดยอาศยัความเชี�ยวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ทีม

พฒันาขอ้มลูของธนาคารสามารถสรา้งโมเดลตา่งๆโดยใช ้การเรยีนรูข้องเครื�อง (Machine-Learning) เพื�อพฒันาแคมเปญ

ผลิตภณัฑส์าํหรบัลกูคา้ Wealth โดยเฉพาะ สง่ผลใหมู้ลค่าการลงทนุเติบโตรอ้ยละ 40 เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา สาํหรบัปี 

2564 ธนาคารจะยงัคงพฒันาดา้นขอ้มลูอยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป โดยสรา้งโมเดลใหม่ๆ ที�มุง่เนน้การใหบ้รกิารและคาํแนะนาํการ
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ลงทุนที�เจาะจงตวัลกูคา้อย่างครบวงจร (fully-personalised) นอกจากนี � จะมีการสรา้งโมเดลที�เป็นเทคนิคการจาํแนก

ประเภทขอ้มลู (Prediction Model) ดว้ยการใชเ้ครื�องมือช่วยวิเคราะหก์ารนาํเสนอแคมเปญต่างๆตามลกัษณะของลกูคา้

ไดแ้ก่ Intelligent Campaign Management System (ICAMS) ซึ�งจะทาํใหธ้นาคารสามารถดาํเนินการและใหค้าํแนะนาํ

เกี�ยวกบัผลติภณัฑอ์ยา่งทนัทีทนัใด (real-time) และสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะรายไดอ้ยา่งดี 

นอกจากนี � ตามประกาศของ ธปท.ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูหนี �ที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-

19 ธนาคารไดอ้อกมาตรการผ่อนผันการชาํระหนี �เพื�อช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้าที�ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าว ไดแ้ก่ การพักการชาํระหนี �/ชะลอการชาํระหนี �และการปรบัโครงสรา้งหนี � การดาํเนินการตามมาตรการต่างๆ

ดงักลา่วเป็นไปดว้ยดีและเทียบเคียงไดก้บัมาตรการของธนาคารอื�นๆ   

ปี 2563 เป็นปีที�ธุรกิจธนาคารประสบกบัปัญหาในการดาํเนินธุรกิจตา่งๆมากมาย อนัเป็นผลจากการแพรร่ะบาดของโรคโค

วิด-19 ยอดอนุมตัิสินเชื�อธุรกิจรายย่อยของธนาคารหดตวัรอ้ยละ 3 เมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา เนื�องจากตลาดขาดความ

เชื�อมั�นในสถานการณ์ที�ยังไม่คลี�คลาย ประกอบกับการใช้หลกัเกณฑก์ารใหส้ินเชื�อที�เขม้งวดมากขึ �น สาํหรบัปี 2564 

ธนาคารมุ่งที�จะพลิกฟื�นผลประกอบการธุรกิจสินเชื�อรายย่อย โดยตั�งเป้าสรา้งรายไดท้ี�ไม่ใช่ดอกเบี �ยเพิ�มเกือบรอ้ยละ 20 

จากปีที�ผา่นมา และคาดวา่จะสามารถรกัษาอตัราสว่นรายไดด้อกเบี �ยสทุธิตอ่สนิทรพัยเ์ฉลี�ย (Net Interest Margin - NIM) 

ที�รอ้ยละ 5.3 ในขณะที�มุง่เนน้การบรกิารทางการเงินเพื�อความยั�งยืน (Sustainable Financing) โดยการอาศยัจดุแข็งของ

ธนาคารและการหาจงัหวะโอกาสทางธุรกิจ  

ในปี 2564 ธุรกิจรายย่อยจะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการเสริมสรา้งประสิทธิภาพดา้นดา้นดิจิทลัเพื�อสรา้งการเติบโตของ

ธุรกิจ ซึ�งสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องธนาคารในการมุง่สูก่ารเป็นธนาคารดิจิทลัที�ลกูคา้เลือกใช ้โดยจะขบัเคลื�อนการเติบโต

ผ่านผลิตภณัฑห์ลกั 3 กลุ่มดว้ยช่องทางดิจิทลั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์าํหรบัลกูคา้ Wealth สินเชื�อดิจิทลั และ เงินฝากดิจิทลั  

ธนาคารจะรุกนาํเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆที�มุ่งตอบสนองลูกคา้กลุ่ม Wealth ซึ�งรวมถึงการจัดหา

ผลิตภณัฑก์ารลงทนุตลาดต่างประเทศดว้ย นอกจากนี � ธนาคารอยู่ระหว่างยื�นคาํขออนญุาตประกอบธุรกิจสินเชื�อดิจิทลั

ตามประกาศของธปท. ซึ�งจะทาํใหธ้นาคารมีประสิทธิภาพในการขยายสินเชื�อมากขึ �น โดยลกูคา้สามารถขอสินเชื�อผ่าน

ช่องทางดิจิทลัเต็มรูปแบบโดยใชเ้อกสารนอ้ยลง  

 
ธุรกรรมการเงนิ 

ธุรกรรมการเงินของธนาคาร รบัผิดชอบการบรกิารและผลติภณัฑธ์ุรกรรรมการเงินแก่กลุม่ลกูคา้ธุรกิจ บญัชีเงินฝากสาํหรบั

ธุรกิจ ธุรกรรมการรบัจ่ายเงินทั�งในประเทศและตา่งประเทศ โดยเนน้การออกแบบบรกิารและผลิตภณัฑใ์หต้อบโจทยค์วาม

ตอ้งการของลกูคา้และชว่ยใหก้ารทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ รวมถึงการนาํเสนอการใชง้านผา่น

ช่องทางที�ลกูคา้จะไดร้บัความสะดวกมากขึ �นดว้ย 

ในปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรติ 2 รางวลัจากงาน Digital CX Awards 2020 จัดโดย The Digital 

Banker ได้แก่ Winner - Best Bank Account User Experience จากประสบการณ์ที�ผู้ใช้ได้รบัจากบัญชี CIMB Biz 

Account ที�ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบญัชีธนาคารที�ดีที�สดุสาํหรบัธุรกิจ โดยเป็นบญัชีกระแสรายวนัที�ใหด้อกเบี �ยที�น่าพอใจ 
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ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนจ่ายทั�งในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีเงื�อนไขแอบแฝง และใหส้ิทธิพิเศษที�เหนือกว่า

บัญชีธุรกิจโดยทั�วไป บนแพลตฟอรม์ดิจิทัลทั�งบนคอมพิวเตอรแ์ละโทรศัพทม์ือถือ นอกจากนี � ยังได้รบัรางวัล Highly 

Acclaimed - Best Product or Service Innovation จากการนาํเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที�ดีที�สุด นับเป็น

ความภาคภูมิใจที�ไดร้บัจากความมุ่งมั�นในการส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที�ดีที�สุดให้ลูกคา้ เพื�อใหลู้กคา้ไดร้บั

ประสบการณท์ี�เหนือความคาดหวงั   

สาํหรบัปี 2564 ธุรกรรมการเงินยงัคงมุ่งพฒันาบริการใหด้ียิ�งขึ �น พรอ้มปรบัตามสถานการณ ์รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของ

ลกูคา้และเทคโนโลยี ภายใตบ้ริบทที�เปลี�ยนแปลงไป โดยจะเป็นธนาคารที�เป็น Partner พรอ้มเคียงขา้งเพื�อช่วยใหก้ารทาํ

ธุรกรรมการเงินของลูกคา้ธุรกิจมีความคล่องตัวขึ �น ง่ายขึ �น และคุม้ค่าที�สุดด้วยบริการ Cash Payment & Collection 

Platform ที�ผสานเทคโนโลยีการรบัจ่ายเงินผ่าน QR Code และใชโ้ครงสรา้งพื �นฐานของระบบพรอ้มเพยเ์ขา้กับการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอรม์ของธุรกิจเอง  

ในส่วนของธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารยงัพรอ้มช่วยเหลือผูป้ระกอบการ ดว้ยบริการธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ 

CIMB Biz Export ที�ไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการทาํธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ การโอนและรบัเงินตา่งประเทศ อีกทั�ง

หากตอ้งการฝากเป็นสกุลเงินสหรฐัฯ เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของค่าเงิน บญัชี CIMB Biz US Dollar ก็ยงัคง

เป็นบญัชีที�ตอบโจทยอ์ยา่งดี และใหส้ทิธิประโยชนต์า่งๆอนัเป็นการสง่มอบสิ�งที�ดีที�สดุใหก้บัลกูคา้ธุรกิจของธนาคาร      

นอกจากนี � อีกกลยทุธห์ลกัที�ธุรกรรมการเงินจะใชข้บัเคลื�อนในปี 2564 คือการใชเ้ครอืขา่ยในอาเซียนของกลุม่ซีไอเอ็มบี มา

พฒันาการทาํธุรกรรมระหว่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน เพื�อตอกยํ�าความเป็น ASEAN Bank ของกลุม่ซีไอเอ็มบี ไดแ้ก่ 

การที�ธนาคารไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นธนาคารหลกัในการพฒันาการใช ้QR Code ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย และ

รว่มเป็นธนาคารหลกัในการพฒันาการใช ้QR Code ระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย  ในสว่นของธุรกรรมการคา้ระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ไดม้ีการปรบักระบวนการการทาํงานระหว่างกนัของธนาคารในกลุ่ม เพื�อช่วยให้

ลกูคา้สามารถทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งมั�นใจ ง่ายและรวดเรว็ยิ�งขึ �น  

  

ธุรกิจบริหารเงนิ 

ธุรกิจบริหารเงินของธนาคารจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินที�ครอบคลมุสินทรพัยห์ลายประเภท เพื�อช่วยลกูคา้

บรหิารความเสี�ยง การลงทนุ และหนี �สิน ตลอดจนระดมทนุผา่นตลาดตราสารหนี � นอกจากนี �ยงัทาํหนา้ที�บรหิารจดัการการ

ระดมเงินและบรหิารสภาพคลอ่งของธนาคาร ใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งและใชป้ระโยชนส์งูสดุ

จากสนิทรพัยต์ามกรอบการดาํเนินธุรกิจที�กาํหนด 

ปี 2563 เป็นอีกปีหนึ�งที�ธุรกิจบรหิารเงินประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน โดยมีรายไดเ้พิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�องในอตัราที�

สงูกว่าเป้าหมาย แมว้่าจะเกิดวิกฤตดา้นสขุภาพทั�วโลกโรคโควิด-19 ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ และการ

ชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
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ความสาํเรจ็ในปีที�ผา่นมาเป็นผลสบืเนื�องจากปัจจยัตอ่ไปนี � 

- ความรว่มมือเป็นอยา่งดีระหวา่ง ธุรกิจบรหิารเงิน และหนว่ยงานธุรกิจอื�น ๆ ในธนาคาร  

- คณุสมบตัิของผลิตภณัฑท์ี�เหนือกว่า และการบริหารจดัการในตลาดตราสารอนพุนัธ ์ตราสารหนี � ตราสารทนุ และอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

ผลงานเหลา่นี �ทาํใหธ้นาคารไดร้บัรางวลัทั�งสิ �น 9 รางวลั ดงันี � 

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 � ธนาคารยงัเป็นหนึ�งในผูม้ีบทบาทสาํคญัในตลาดทนุของประเทศไทยในปี 2563 ดงัตอ่ไปนี � 

 อนัดบัที� 1 ดา้นมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � (ที�มีอายคุงเหลอื > 1 ปี) โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 11.5 

 อนัดบัที� 1 ดา้นมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี �ในตลาดรอง (สาํหรบัลกูคา้รายยอ่ย) โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 

43.7 

 อนัดบัที� 1 ดา้นมลูคา่การออกหุน้กูอ้นพุนัธ ์โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 36.3 

 อนัดบัที� 3 ดา้นการเป็นผูร้บัประกนัการจดัจาํหนา่ยตราสารหนี �ในตลาดแรก โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 12.3 

และเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที�เปิดใหล้กูคา้จองซื �อตราสารหนี �ในตลาดแรกผ่านแอปพลิเคชั�นมือถือ 

โดยมียอดจองซื �อผา่นแอปพลเิคชั�นจากนกัลงทนุรายยอ่ย รวมทั�งสิ �น 1,147 ลา้นบาท 

 

สาํหรบัเสน้ทางสูเ่ป้าหมายปี 2567 ธุรกิจบริหารเงินมุ่งหวงัการเป็น ‘Thailand Top Treasury House’ สาํหรบักลุ่มลกูคา้

ธุรกิจขนาดใหญ่ และ ‘Best Investment House’ สาํหรบักลุม่ลกูคา้รายย่อย โดยไดก้าํหนดกลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื�อ

บรรลเุปา้หมายดงัตอ่ไปนี � 
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1) เสริมสรา้งการทาํงานรว่มกันกับพันธมิตรหน่วยธุรกิจ เพิ�มการมีส่วนร่วมของลกูคา้ใหล้ึกซึ �งยิ�งขึ �น โดยการทาํงาน

รว่มกบัหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อระบคุวามตอ้งการของลกูคา้และจดัหาโซลชูั�นที�ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

ก. ธุรกิจรายใหญ่ การปอ้งกนัความเสี�ยง (อตัราแลกเปลี�ยน อตัราดอกเบี �ย ราคาสนิคา้โภคภณัฑ)์ โซลชูั�นการลงทนุ 

(ตราสารหนี � หุน้กูอ้นพุนัธ)์ และการระดมทนุ (ผา่นตลาดทนุ) สาํหรบัลกูคา้องคก์รและสถาบนั 

ข. ธุรกิจรายยอ่ย โซลชูั�นการบริหารความมั�งคั�ง สาํหรบักลุม่ลกูคา้ผูม้ีความมั�งคั�ง และผูม้ีความมั�งคั�งพิเศษ เช่น ตรา

สารหนี � (ในประเทศ/ต่างประเทศ) หุน้กูอ้นพุนัธ ์บริการรบัฝากทรพัยส์ิน บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และ

การแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

2) ขยายแพลตฟอรม์ดิจิทลั พฒันาช่องทางการทาํธุรกรรมผ่านระบบดิจิทลั ไดแ้ก่ (ก) Web Application สาํหรบัลกูคา้

ภายใน ไดแ้ก่ พนกังานธนาคาร และ (ข) Mobile Application หรือ แอปพลิเคชั�นมือถือ สาํหรบัลกูคา้ภายนอก เพื�อ

อาํนวยความสะดวกและสนบัสนุนการขายขา้มผลิตภณัฑข์องธุรกิจบริหารเงิน อนัจะเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการ

บรกิาร และยกระดบัประสบการณล์กูคา้  

 

2.3 การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน   
             
ภาวะการแข่งขนั - ส่วนแบ่งตลาด หน่วย (ลา้นบาท)

ธนาคาร สนิทรพัย ์
ส่วนแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)
เงนิรบัฝาก

ส่วนแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

เงนิใหส้นิเช ื�อแก่

ลูกหนี�และ

ดอกเบ ี�ยคา้งรบั

สุทธ ิ

ส่วนแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

ธนาคารกรุงเทพ 3,384,961               16.9% 2,485,597               17.0% 1,896,205               14.8%

ธนาคารไทยพาณชิย์ 3,280,442               16.4% 2,429,780               16.6% 2,125,942               16.6%

ธนาคารกรุงไทย 3,226,987               16.1% 2,466,780               16.9% 2,124,250               16.6%

ธนาคารกสกิรไทย 3,061,407               15.3% 2,340,470               16.0% 2,066,638               16.2%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,460,731               12.3% 1,819,223               12.4% 1,609,830               12.6%

ธนาคารทหารไทย 1,205,404               6.0% 815,678                   5.6% 693,775                   5.4%

ธนาคารธนชาต 811,183                   4.1% 557,957                   3.8% 649,686                   5.1%

ธนาคารยูโอบ ี(ไทย) 632,342                   3.2% 491,560                   3.4% 421,662                   3.3%

ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย 404,421                   2.0% 194,150                   1.3% 217,576                   1.7%

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ 354,468                   1.8% 252,067                   1.7% 262,643                   2.1%

ธนาคารทสิโก ้ 264,921                   1.3% 204,859                   1.4% 213,802                   1.7%

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์ 240,085                   1.2% 182,735                   1.2% 155,838                   1.2%

ธนาคารไอซบีซี ี(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%

ธนาคารซูมโิตโม มติซุย ทรัสต ์(ไทย) 78,454                     0.4% 21,719                     0.1% 51,280                     0.4%

ธนาคารแหง่ประเทศจนี (ไทย) 68,562                     0.3% 47,094                     0.3% 45,455                     0.4%

ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย 80,721                     0.4% 64,626                     0.4% 66,823                     0.5%

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 49,406                     0.2% 10,052                     0.1% 18,960                     0.1%

ธนาคารเมกะสากลพาณชิย์ 25,120                     0.1% 16,417                     0.1% 20,766                     0.2%

รวม 20,022,198             100.0% 14,632,146             100.0% 12,781,864             100.0%

แหล่งขอ้มูล: ขอ้มูล ณ. ธันวาคม 2563 รายการย่อแสดงทรัพย์และหนี�สนิ (ธ.พ. 1.1), ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
2.4 การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   
 
แหล่งเงนิทุน 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรบัฝากจาํนวน 218.6 พันลา้นบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน) เงินกูย้ืม (รวมรายการเงินกูย้ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 67.6 พนัลา้นบาท ธนาคารใชเ้งินทนุประมาณ

รอ้ยละ 78.5 จากเงินทนุทั�งหมดสาํหรบัเงินใหส้ินเชื�อรวมดอกเบี �ยคา้งรบั สว่นที�เหลอืใชใ้นธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินและการลงทนุ ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทกุช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม

การใชไ้ปของแหลง่เงินทนุใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 

จากการเปรยีบเทียบเงินใหส้นิเชื�อและเงินฝาก เงินใหส้นิเชื�อที�มีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจาํนวน 60.9 พนัลา้นบาท ในขณะที�เงิน

ใหส้ินเชื�อที�มีอายุมากกว่า 1 ปีมีจาํนวน 161.8 พนัลา้นบาท ในดา้นเงินฝาก เงินฝากที�มีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจาํนวน 216.8 

พนัลา้นบาท และเงินฝากที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี มีจาํนวน 1.8 พนัลา้นบาท 

 

อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยง (Capital Adequacy Ratio) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีเงินกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สี�ยง (CAR)  เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของตอ่

สนิทรพัยเ์สี�ยง (CET1) และเงินกองทนุชั�นที� 1 ตอ่สนิทรพัยเ์สี�ยงอยูท่ี�รอ้ยละ 21.4  รอ้ยละ15.6 และรอ้ยละ15.6 ตามลาํดบั  

ในขณะที�การดาํรงเงินกองทุนของธนาคารอยู่ที�รอ้ยละ 20.7  รอ้ยละ 14.9  และรอ้ยละ 14.9 ตามลาํดับ ซึ�งเห็นได้ว่า

ธนาคารยงัคงรกัษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกวา่เกณฑข์ั�นตํ�าที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด 

 

 

 

หน่วย:พนัลา้นบาท 

  เงนิกองทุน
ขั�นตํ�าและ
ส่วนเพิ�ม 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ธนาคาร 

เงนิกองทุน 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 

 กองทนุชั�นที� 1  
 

39.6 34.6 34.9 38.0 32.6 32.8 

 เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นสว่นของ

เจา้ของ  
39.6 34.6 34.9 38.0 32.6 32.8 

 กองทนุชั�นที� 2  
 

14.7 13.0 13.0 14.8 13.3 13.2 

เงนิกองทุนรวม   54.3 47.6 47.9 52.8 45.9 46.0 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 1  8.500% 15.6% 13.1% 14.1% 14.9% 12.4% 13.3% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 1  
       

     ที�เป็นสว่นของเจา้ของ  7.000% 15.6% 13.1% 14.1% 14.9% 12.4% 13.3% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 2  
 

5.8% 4.9% 5.2% 5.8% 5.0% 5.4% 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี�ยง  

11.000% 21.4% 18.0% 19.3% 20.7% 17.4% 18.7% 

สินทรัพยเ์สี�ยงรวม   254 265.4 247.6 254.6 263.6 246.2 
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นโยบายการบริหารความเสี�ยงสภาพคลอ่ง 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสี�ยงที�ไม่สามารถชาํระเงินตามภาระผกูพนัภายใตร้ะยะเวลาที�กาํหนดได ้เป็น

ผลสบืเนื�องจากการที�ไมส่ามารถแปลงสนิทรพัยใ์นรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรอืจดัหาเงินทนุไดไ้มท่นัเวลา ซึ�งอาจสง่ผล

กระทบถึงการดาํเนินงานประจาํวนัและมีคา่ความสญูเสยีที�ไมส่ามารถยอมรบัได ้ 

วตัถปุระสงคข์องการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งของธนาคาร คือ เพื�อใหแ้น่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ

ผกูพนัเงินสดในเวลาที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพทั�งในปัจจุบนัและอนาคต ดว้ยเหตนุี � การบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพ

คลอ่ง คือ การรกัษาระดบัสินทรพัยส์ภาพคลอ่งที�มีคณุภาพดีและมีการกระจายพอรต์การลงทนุที�เหมาะสมรวมถึงแหล่ง

เงินทนุต่างๆ ภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต เนื�องจากทิศทางของธนาคารที�ตอ้งการมีเครือข่ายที�กวา้งขึ �นและมุ่งเนน้

ตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่รกัษาฐานเงินฝากที�มีหลากหลายประเภท ประกอบดว้ย เงินฝากออมทรพัย ์เงินฝากกระแส

รายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื�อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที�มีเสถียรภาพ อีกทั�งธนาคารยังคงสาํรองสภาพคล่อง

บางสว่นตลอดทั�งปี เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของธนาคารมีความมั�นคง ทั�งในเชิงโครงสรา้ง กลยทุธแ์ละวิธีปฏิบตัิ 

การควบคุมและบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ได้มีการมอบหมายความรบัผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร

สินทรพัยแ์ละหนี �สิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ�งจะจัดประชุมอย่างนอ้ยเดือนละครั�ง 

เพื�อหารอืเกี�ยวกบัความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งและประมาณการแหลง่เงินทนุของธนาคาร โดย ALCO เป็นผูร้บัผิดชอบใน

การบริหารจดัการโดยรวมและการกาํกบัดแูลสภาพคลอ่ง และใหค้วามคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความ

เสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง ก่อนที�จะขอความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี � ALCO ยงัรบัผิดชอบใน

การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพดานความเสี�ยงและระดบัความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งที�ยอมรบัได ้โดยมีหน่วยงานบรหิาร

ความเสี�ยงดา้นสินทรพัยแ์ละหนี �สิน (ALM) ซึ�งรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลตามกรอบความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง โดย

ทาํงานใกลชิ้ดกบัหน่วยงานบริหารเงินในการเฝา้ระวงัสภาวะตลาด อีกทั�งมีการจดัตั�ง Funding Committee ซึ�งมีตวัแทน

จากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ หนว่ยงานการเงิน และหน่วยงานบริหารความเสี�ยงของธนาคาร เพื�อดแูลกลยทุธด์า้นการจดัหา

เงินของธนาคาร  โดยหนว่ยงานดา้นธุรกิจตา่งๆจะทาํหนา้ที�สรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์างธุรกิจที�แข็งแกรง่กบัผูฝ้ากเงิน

และแหลง่เงินทนุอื�นๆ ทั�งนี � หน่วยงานบริหารเงินทาํหนา้ที�เป็นผูบ้ริหารเงินทนุโดยรวมตามความจาํเป็นหรือภาวะฉกุเฉิน 

ธนาคารมีการบรหิารจดัการสภาพคลอ่งอยา่งรดักุมเพื�อตอบสนองความตอ้งการในการดาํเนินงานประจาํวนั โดยมีการวดั

และประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมํ�าเสมอจากการครบกาํหนดของสินทรพัย ์หนี �สิน ภาระผกูพนันอกงบดลุ และตรา

สารอนพุนัธ ์ตามกรอบระยะเวลาครบกาํหนดทั�งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  สาํหรบัการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพ

คล่องสาํหรบับริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย ์(Centralise) ดังนั�น 

ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพื�อสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทเหล่านั�น ตามวงเงินที�ได้รบัอนุมัติจาก

คณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารจะยงัคงใหค้วามสาํคญัในการขยายและพฒันาปรบัปรุงฐานลกูคา้รายย่อย เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเติบโตของ

สินทรพัยข์องธนาคาร กลยทุธห์นึ�งในการบรหิารสภาพคลอ่งของธนาคาร ไดแ้ก่ การผลกัดนัการขยายเงินฝากออมทรพัย์

และเงินฝากกระแสรายวนั (CASA) รวมทั�งเงินฝากประจาํรายย่อย ซึ�งเป็นแหล่งเงินทุนที�มีตน้ทุนการเงินตํ�าและมั�นคง 

ในขณะที�ใช้เงินฝาก ตั�วแลกเงิน หุน้กู้ระยะสั�น และหุน้กู้อนุพันธ์จากลูกคา้บรรษัทธุรกิจหรือลูกคา้รายใหญ่ซึ�งมีความ

ออ่นไหวในดา้นราคามากกว่าลกูคา้รายย่อย เป็นช่องทางในการบรหิารความสมดลุของการระดมเงินและสภาพคลอ่งของ

ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที�รบัผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดใหเ้หมาะสมสาํหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่มและสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหแ้ข็งแกรง่ยิ�งขึ �น อนัจะนาํไปสูก่ารรกัษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี � ธนาคารมี
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การจดัทาํระบบเตือนความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งลว่งหนา้ซึ�งจะมีการติดตามดแูลอยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ

คลอ่งในภาวะฉกุเฉิน ซึ�งจะทาํใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของธนาคารสามารถดาํเนินมาตรการตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ในภาวะที�ขาดสภาพคลอ่งตลอดจนภาวะตลาดที�ไมเ่อื �ออาํนวยไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล 

 

การอนุมัติสินเชื�อ 

ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเชื�อประเภทที�มิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ และ 

อาํนาจอนมุตัิเฉพาะในการอนมุตัิรว่มกนัของบรหิารความเสี�ยงและหนว่ยงานธุรกิจ (Joint Delegation Authority: JDA)  

การอนมุตัิโดย JDA มีการกาํหนดหลกัเกณฑโ์ดยกาํหนดระดบัวงเงินกลุม่ลกูคา้ (Group Exposure) ระดบัความเสี�ยงของ

กลุม่ลกูคา้ (Global Group Rating) และความคุม้มูลหนี �ของหลกัประกนั (Loan-to-Collateral Value) เป็นหลกัเกณฑใ์น

การกาํหนดระดบัอนุมตัิ เพื�อเป็นการลดจาํนวนลกูคา้ที�นาํเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ ทาํใหส้ามารถอนุมตัิ

สินเชื�อไดเ้ร็วขึ �น ในกรณีที�ลูกค้ารายนั�นๆไม่อยู่ในเกณฑ์ที�สามารถอนุมัติโดย JDA ได้ ให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาสนิเชื�อ เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ  

 

นโยบายหลักประกนั  

ธนาคารมีนโยบายการใหส้ินเชื�อโดยใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการชาํระหนี � โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานตามปกติของลกูคา้และแหลง่อื�นๆที�จะนาํมาชาํระหนี �ได ้ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารก็ใหค้วามสาํคญัตอ่หลกัประกนั

ที�จะมาคํ�าประกนัการกูย้ืมดว้ย เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัของการชาํระหนี �และช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที�

ลกูหนี �ผิดนดัชาํระหนี � สนิทรพัยท์ี�ธนาคารจะพิจารณารบัไวเ้ป็นหลกัประกนัประกอบดว้ย เงินฝาก พนัธบตัรรฐับาล ตราสาร

หนี � ตราสารทุน ที�ดิน สิ�งปลกูสรา้ง เครื�องจักร เป็นตน้ โดยพิจารณามูลค่าหลกัประกันและสดัส่วนของวงเงินต่อมูลค่า

หลกัประกนัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงของการใหส้ินเชื�อ อนัดบัเครดิตของผูกู้แ้ละสภาพคลอ่งของหลกัประกนั โดย

ธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกันใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี�ยงอย่างมี

ประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกันที�ธนาคารรบัไวจ้ะตอ้งมีการ

ประเมินราคาและความถี�ในการประเมินที�เป็นไปตามนโยบายที�ธนาคารกาํหนด 

 

หลักเกณฑก์ารควบคุมดูแลและการติดตามหนี�  

ธนาคารได้กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหนี �ที�มีปัญหาและที�มีแนวโน้มที�จะมีปัญหา    

(Watch-list) อย่างใกลชิ้ด เพื�อใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื�อใหก้ารปฏิบตัิงานในเรื�องการ

ติดตามหนี �มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบตัิในการติดตามลกูหนี �ที�มีแนวโนม้ที�จะ

มีปัญหา  และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อปรบัปรุงประสทิธิภาพใหด้ียิ�งขึ �น นอกเหนือไปจากการ

จัดชั�นลูกหนี �ตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดแลว้ ธนาคารยังมีการจัดชั�นหนี �ตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative 

Criteria) ซึ�งเป็นการจดัชั�นลว่งหนา้สาํหรบัลกูหนี �ที�มีสญัญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที�จะมีการผิดนดัชาํระหนี � ทั�งนี � 

เพื�อใหก้ารบรหิารจดัการคณุภาพกลุม่ลกูหนี �ที�คาดวา่จะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ �น ธนาคาร

จึงไดจ้ัดทาํแนวทาง การติดตามและรายงานผลลูกหนี �กลุ่มดังกล่าวขึ �นเรียกว่า Early Warning Process เพื�อใช้เป็น

แนวทางให้กับเจ้าหน้าที�สินเชื�อในการตรวจสอบสถานะของลูกหนี �อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการกาํหนด Early Warning 

Indicators ซึ�งหากพบว่ามีแนวโนม้ที�จะเป็นปัญหาในอนาคต จะไดม้ีการกาํหนดแผนการปฏิบัติต่อลกูหนี �ดังกล่าวให้
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เหมาะสมและทนัท่วงทีเพื�อลดความเสี�ยงใหแ้ก่ธนาคาร ทั�งนี � ลกูหนี �ที�คาดว่าจะมีปัญหาดงักล่าว จะถูกจัดใหเ้ป็นลกูหนี �

กลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของปัญหาและความเสี�ยง คือ Watch List – Low, Watch List – 

Medium และ Watch List – High ในสว่นของกลุม่ Watch List – Low และ Watch List – Medium ยงัถือวา่เป็นลกูหนี �จดั

ชั�นปกติของธนาคาร (Performing – Stage 1) ขณะที�กลุ่ม Watch List – High  ถือเป็นลูกหนี �ที�มีการเพิ�มขึ �นอย่างมี

นยัสาํคัญของความเสี�ยงดา้นเครดิต (Under-performing – Stage 2) โดยลกูหนี �กลุ่ม Watch List ทั�ง 3 ระดับดงักล่าว 

รวมถึงลกูหนี �ที�เป็นสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ที�มียอดหนี �เกินกว่า 10 ลา้นบาทขึ �นไป จะมีการรายงานสถานะและความ

คืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาตอ่คณะกรรมการคณุภาพสนิทรพัย ์(Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจาํทกุเดือน  

คณะกรรมการคณุภาพสนิทรพัย ์จดัตั�งขึ �นเพื�อติดตาม ดแูล ใหค้าํแนะนาํและพิจารณาอนมุตัิการจดัการหนี �ของลกูหนี �กลุม่

ดงักลา่ว รวมถึงลกูหนี �กลุม่อื�นที�ธนาคารตอ้งดแูลใกลชิ้ด เพื�อใหธ้นาคารสามารถจดัการหนี �ที�มีปัญหาและหนี �ที�มีแนวโนม้

จะมีปัญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ �น ทั�งในการปรบัระดบัการจดัชั�นลกูหนี � การตั�งสาํรอง และการดาํเนินการเพื�อเรยีก

คืนหนี � ซึ�งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทาํใหธ้นาคารมีโอกาสไดร้บัเงินคืนจากสินเชื�อที�มีปัญหา

กลบัมาสงูขึ �น 

นอกจากนี � ในส่วนของสินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-

Performing Asset: NPA)  ธนาคารไดป้รบัปรุงนโยบายการบรหิารและหลกัเกณฑก์ารคาํนวณมลูค่าเพื�อการจาํหนา่ยจาก

การคิดลดกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดร้บั (Discounted Cash Flow) และมลูค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้

ความสาํคญักบัความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และช่วยลดความเสยีหายตอ่ธนาคาร 

 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี�  

ธนาคารมีนโยบายที�จะดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �ของลกูหนี �ที�ใหค้วามรว่มมือ มีศกัยภาพ และมีแนวโนม้สามารถ

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัใหม่ได ้ทั�งนี � เพื�อใหธ้นาคารและลกูหนี �ไดร้บัประโยชนจ์ากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �รว่มกนั 

กลา่วคือ ธนาคารมีโอกาสไดร้บัชาํระหนี �คืนสงูสดุ หรือมีสว่นสญูเสียตํ�าสดุ ในขณะที�ลกูหนี �ยงัคงสามารถดาํเนินธุรกิจได้

ตอ่ไป แตอ่าจจะตอ้งรบัความสญูเสียบางสว่นของตนดว้ย โดยธนาคารจะดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �ตามหลกัเกณฑ์

ของ ธปท. และระมดัระวงัมิใหเ้ป็นการหลีกเลี�ยงการจดัชั�นหนี � การกนัเงินสาํรองเพิ�ม และหลกัเกณฑก์ารระงบัรบัรูด้อกเบี �ย

คา้งรบัเป็นรายได ้

ธนาคารพิจารณาการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี � โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ ขั�นตอนและวิธีการที�กาํหนดไว้

สาํหรบักระบวนการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �ซึ�งครอบคลุมการวิเคราะหล์ูกหนี � การอนุมัติ การจัดทาํเอกสารสญัญา การ

ติดตามและประเมินผล ซึ�งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร 

นอกเหนือจากหนว่ยงานภายในของธนาคารเป็นผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการและประสานงานในการปรบัปรุงโครงสรา้ง

หนี �แลว้ บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายใหบุ้คคลที�สามที�เป็นผูช้าํนาญการเฉพาะซึ�งไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจที�

ปรึกษาทางการเงินใหเ้ป็นที�ปรึกษาทางการเงินหรือทาํการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �แทนธนาคารได ้โดยเงื�อนไขปรบัปรุง

โครงสรา้งหนี �จะตอ้งนาํเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ หรือคณะกรรมการ

คณุภาพสนิทรพัย ์หรอืผูม้ีอาํนาจอนมุตัิตามคาํสั�งของธนาคาร 

 

นโยบายการจดัชั�นสินทรัพยแ์ละการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  
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ธนาคารไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ตามประกาศ ธปท. ที� สนส. 23/2561 เรื�อง หลกัเกณฑก์ารจดัชั�นและการกนั

เงินสาํรองของสถาบนัการเงิน ลงวนัที� 13 ธันวาตม 2561 ที�กาํหนดใหก้ารจดัชั�นและการกนัสาํรองสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดย

จดัชั�นสนิทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินที�มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) (2) สินทรพัยแ์ละภาระผูกพนัทางการเงินที�มีการเพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสาํคญัของความเสี�ยง

ดา้นเครดิต (Under-performing) และ (3) สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินที�ไม่มีการเพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้านเครดิต (Performing) ตลอดจนให้มีการกันสํารองเพื�อรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ �น (Expected Credit Loss)  

 

นโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน สาํหรบัใช้

เป็นแนวทางในการบรหิารความเสี�ยงการทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ระบ ุวดั ติดตามและควบคมุความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการทาํธุรกรรมตา่งๆได ้

นโยบายฉบบันี �กาํหนดใหก้ารทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ

ไทย กลา่วคือ กระบวนการในการทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะตอ้งเป็นกระบวนการเดียวกบัการทาํธุรกรรม

กับบุคคลทั�วไป การทาํเอกสารสญัญาที�มีผลบังคบัทางกฎหมายและขอ้กาํหนด/เงื�อนไขต่างๆ จะตอ้งเป็นไปตามปกติ

เสมือนหนึ�งการทาํธุรกรรมกบับคุคลทั�วไปที�มีความเสี�ยงระดบัเดียวกนั เป็นตน้ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทยอ่ย  
 
2.1.1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
2.1.1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน 

                                  
    

         (หน่วย: ล้านบาท)  

  
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  

2563 % 
2562 

(ปรับปรุง

ใหม่) 

% 2561 % 

รายได้ดอกเบี�ย             

1.  เงินใหส้ินเชื�อ 9,561.9 87.9 11,288.5 116.9 10,435.6 110.0 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 70.3 0.6 87.4 0.9 127.4 1.3 

3.  เงินลงทนุ 1,485.1 13.6 2,070.2 21.4 1,664.3 17.5 

4.  อื�นๆ 84.3 0.8 203.1 2.1 114.3 1.2 

รวมรายได้ดอกเบี�ย 11,201.6 102.9 13,649.2 141.3 12,341.6 130.0 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย             

1.  เงินรบัฝาก 2,360.4 21.7 2,851.4 29.5 2,342.4 24.6 

2.  รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 336.8 3.1 719.1 7.4 351.3 3.7 

3.  เงินนาํสง่เขา้สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก/ 

        กองทนุเพื�อการฟื�นฟฯูและพฒันาระบบสถาบนั

การเงิน 
597.9 5.5 1,062.6 11.0 1,007.8 10.6 

4.  ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกูยื้ม 696.1 6.4 669.6 6.9 712.4 7.5 

5.  อื�นๆ 63.6 0.6 162.8 1.7 101.4 1.1 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 4,054.8 37.3 5,465.5 56.5 4,515.3 47.5 
รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 7,146.8 65.6 8,183.7 84.8 7,826.3 82.5 

รายได้จากการดาํเนินงาน 3,734.5 34.4 1,470.1 15.2 1,662.4 17.5 

รายได้รวม 10,881.3 100.0 9,653.8 100.0 9,488.7 100.0 
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2.1.1.2 รายได้และค่าใช้จ่ายที�มิใชด่อกเบี�ย 
  

         (หน่วย: ล้านบาท)  

  
สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  

2563 % 
2562 

(ปรับปรุง

ใหม่) 

% 2561 % 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร  1,152.4 30.9 1,535.7 104.5 1,376.6 82.8 

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร  359.7 9.6 370.3 25.2 289.5 17.4 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 792.7 21.2 1,165.4 79.3 1,087.1 65.4 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเครื�องมือทางการเงิน 
      

   ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุติธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 940.1 25.2 (177.0) (12.0) 294.5 17.7 

กาํไรสทุธิจากเงินลงทนุ 306.0 8.2 344.0 23.4 19.5 1.2 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,695.7 45.4 137.7 9.4 261.3 15.7 

รายได้ที�มใิช่ดอกเบี�ยสุทธ ิ 3,734.5 100.0 1,470.1 100.0 1,662.4 100.0 
 

 

2.1.2 บริษัทยอ่ย 

                
       (หน่วย: ล้านบาท)   

บริษัท/โครงสร้าง  สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

  

2563 % 

2562 

(ปรับปรุง

ใหม่) 

% 2561 % 

1. บริษัท ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ จาํกัด 
      

รายไดด้อกเบี �ย 3,481.6 106.4 3,110.2 88.5 2,519.3 94.4 

คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย 978.7 29.9 956.7 27.2 698.5 26.2 

รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 2,502.9 76.5 2,153.5 61.3 1,820.8 68.2 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 770.5 23.5 1,360.7 38.7 848.4 31.8 

รายได้รวม 3,273.4 100.0 3,514.2 100.0 2,669.2 100.0 
2. บริษัท เวลิดล์สี จาํกัด 

      
รายไดด้อกเบี �ย 1,372.5 89.6 1,342.5 83.3 1,182.2 73.7 

คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย 90.7 5.9 109.4 6.8 104.4 6.5 

รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 1,281.8 83.7 1,233.1 76.5 1,077.8 67.2 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 250.2 16.3 379.2 23.5 525.2 32.8 

รายได้รวม 1,532.0 100.0 1,612.3 100.0 1,603.0 100.0 
3. บริษัท ซีท ีคอล จาํกัด 

      
รายไดด้อกเบี �ย 0.2 (473.7) 0.4 444.2 0.4 10.1 
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คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

รายได้ดอกเบี�ยสุทธ ิ 0.2 (473.7) 0.4 444.2 0.4 10.1 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (0.3) 573.7 (0.3) (344.2) 3.5 89.9 

รายได้รวม (0.1) 100.0 0.1 100.0 3.9 100.0 
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2.2  ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 
ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

ธุรกิจขนาดใหญ่ – บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

บรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน และวาณิชธนกิจ เพื�อใหบ้ริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกคา้ขนาดใหญ่ไดค้รอบคลุมทุก

ผลติภณัฑ ์โดยเนน้การทาํงานเป็นทีมเดียวกนั มีการวางแผนการขายและการบริหารดแูลบญัชีลกูคา้หลกัรว่มกนัเพื�อเพิ�มขีด

ความสามารถและคณุภาพของการใหบ้รกิารใหส้ามารถตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสามารถสรา้งรายไดแ้ละประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ธนาคาร 

ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยประสบกบัภาวะหดตวั เนื�องจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อยา่งไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ยงัคงสรา้ง

รายไดร้วมเพิ�มขึ �นจากปีที�ผา่นมา อีกทั�งสามารถรกัษาฐานสนิเชื�อลกูคา้รายใหญ่ที�มีคณุภาพดีอยา่งตอ่เนื�อง โดยมียอดอนมุตัิ

วงเงินสินเชื�อใหม่ประมาณ 22 พนัลา้นบาท สง่ผลใหม้ีรายไดด้อกเบี �ยเติบโตประมาณรอ้ยละ 13 และรายไดค้่าธรรมเนียม

เติบโตรอ้ยละ 22 

ที�ผา่นมา ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสาํเรจ็อยา่งสงูในการควบคมุคณุภาพลกูหนี �สนิเชื�อทั�งรายเดิมและการอนมุตัิรายใหม่

ที�มีคณุภาพดี การติดตามดแูลลกูหนี �อย่างใกลชิ้ดโดยใชส้ญัญาณเตือนลว่งหนา้ในการบริหารจดัการคณุภาพหนี �ก่อนที�จะ

เป็นหนี �ที�มีปัญหา รวมถึงการแกไ้ขและเรง่รดัการชาํระหนี �ของลกูหนี �ที�มีปัญหาโดยทีมงานเฉพาะที�มีประสทิธิภาพสงู อยา่งไร

ก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้ในปี 2563 ธุรกิจขนาดใหญ่มีหนี �ที�มี ปัญหาเพิ�มขึ �น

ค่อนขา้งมาก ดงันั�น ธุรกิจขนาดใหญ่จึงมุ่งเนน้ที�จะควบคุมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานใหต้ ํ�ากว่างบประมาณ ซึ�งสามารถ

ลดลงไดต้ามแผนงานที�วางไว ้

รายไดส้ว่นใหญ่ยงัคงมาจากลกูคา้กลุม่ที�มีความสาํคญัตอ่ธนาคารและไวว้างใจใหธ้นาคารเป็นผูใ้หบ้รกิารหลกั รวมทั�งกลุม่ที�

มีแผนการขยายธุรกิจไปยงัอาเซียน ซึ�งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และแนวคิดที�ว่า  “Be More Relevant to Important Clients 

and Accelerate Our ASEAN Initiatives”   

ธุรกิจขนาดใหญ่ประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม) อยา่งเดน่ชดั จากการที�ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ�งในสมาชิกของกลุม่ซีไอเอ็มบี ที�มีศกัยภาพทางดา้นเงินทนุ 

บคุลากร และเครือข่ายพนัธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน ทาํใหธุ้รกิจขนาดใหญ่ประสบความสาํเร็จในการทาํธุรกิจกบักลุ่ม

ลกูคา้ขนาดใหญ่ที�มีเครือข่ายการลงทุนสงูทั�งในประเทศและการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน

อาเซียน โดยสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดร้วดเร็วและใหบ้ริการไดต้รงตามความคาดหวงั ทั�งนี �ธนาคารได้

รว่มมือกบัธนาคารในกลุม่ซีไอเอ็มบี ขยายฐานรายไดใ้หก้บักลุม่ในตา่งประเทศไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง  

 

บรรษัทธุรกิจ และธุรกิจสถาบันการเงนิ ประเทศไทย และ CLMV 

บรรษัทธุรกิจของธนาคารใหบ้ริการทางการเงินที�ครอบคลมุผลิตภณัฑท์างการเงินครบวงจร เช่น การใหส้ินเชื�อหมนุเวียนใน

กิจการทั�วไป สินเชื�อเพื�อการลงทนุในสินทรพัยถ์าวร สินเชื�อโครงการ และสินเชื�อเพื�อการคา้ระหว่างประเทศ รวมทั�งบริการ

ทางการเงินอื�น ๆ ที�มีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นบรกิารจดัการดา้นการเงิน หรือการปรวิรรตเงินตราต่างประเทศแก่กลุม่
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ลกูคา้ขนาดใหญ่ครอบคลมุภาคธุรกิจที�หลากหลาย อาทิ ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ์ภาคอตุสาหกรรม ภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์

และขนส่ง เป็นตน้ ในขณะที�ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ใหบ้ริการทางการเงินครอบคลมุลกูคา้สถาบนั

การเงินทั�งประเภทธุรกิจธนาคาร และธุรกิจสถาบนัการเงินอื�น เช่น ธุรกิจลิสซิ�ง ธุรกิจหลกัทรพัย ์ธุรกิจหลกัทรพัยจ์ัดการ

กองทุน ธุรกิจประกนัภยั เป็นตน้ ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ที�มีความผูกพนัอนัยาวนานกับธนาคาร ธนาคารจึงเป็นเสมือน

พนัธมิตรทางธุรกิจผูอ้ยูเ่คียงขา้งและใหก้ารสนบัสนนุลกูคา้ในการประกอบธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมั�นคงและยั�งยืน ควบคูไ่ปกบั

การเป็นสื�อกลางในการมอบโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุโดยผา่นเครอืขา่ยของกลุม่ซีไอเอ็มบี  

 

บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV ไดศ้ึกษาขอ้มูลธุรกิจและภาวะอตุสาหกรรมอย่างใกลชิ้ด

รว่มกบัสาํนกัวิจยั และรว่มมือกบับริหารความเสี�ยงในการขยายสินเชื�อไปยงัธุรกิจที�อยู่ในประเภทอตุสาหกรรมที�มีแนวโนม้

ความเสี�ยงตํ�า  การมุ่งเนน้ลกูคา้ขนาดใหญ่ที�มีฐานะการเงินแข็งแกรง่ และมีแผนการขยายการลงทนุไปยงัอาเซียน รวมทั�ง

การใหส้ินเชื�อที�สามารถสรา้งรายไดต้่อเนื�องจากผลิตภณัฑแ์ละธุรกรรมอื�น (Cross-selling) เช่น สินเชื�อโครงการขนาดใหญ่ 

ที�ช่วยสรา้งรายไดค้รบวงจร ทั�งรายไดด้อกเบี �ย รายไดค้่าธรรมเนียม รายไดท้ี�ปรกึษาทางการเงิน รวมถึงรายไดจ้ากการขาย

ผลติภณัฑธ์ุรกรรมการเงิน เครื�องมือปอ้งกนัความเสี�ยง การประกนัการจดัจาํหนา่ยตราสารหนี �และตราสารทนุ เพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นการเงินของลกูคา้ในทกุรูปแบบ  

 

สาํหรบัแผนธุรกิจที�จะกา้วไปขา้งหนา้นบัจากปี 2564 เป็นตน้ไป บรรษัทธุรกิจและธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ 

CLMV มุ่งเนน้การสรา้งรายไดท้ี�มั�นคงและต่อเนื�อง โดยใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารและวางแผนการขายใหก้บัลกูคา้หลกั 

(Key Account Management and Planning) เพื�อสรา้งรายไดป้ระจาํ (Recurring Income) ควบคู่ไปกับการสรา้งรายได้

ตอ่เนื�องจากผลติภณัฑแ์ละธุรกรรมอื�น (Cross-selling) โดยใชก้ลยทุธก์ารวางแผนมุง่เนน้หารายไดจ้ากกลุม่ลกูคา้ที�สาํคญัที�

คดัเลือกขึ �นมาเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการขยายฐานลกูคา้ใหม่ที�มีศกัยภาพ โดยยงัคงเนน้การรกัษาคณุภาพสินทรพัยท์ี�ดีขึ �น

อย่างต่อเนื�องมาทกุปี นอกจากนี � ยงัคงเดินหนา้ขยายธุรกิจและการใหบ้ริการในระดบัอาเซียน ตลอดจนการเพิ�มธุรกิจจาก

ลกูคา้ตา่งประเทศที�เขา้มาลงทนุในประเทศไทย ภายใตก้ารผสานพลงัความรว่มมือกบักลุม่ซีไอเอ็มบีในประเทศตา่งๆตอ่ไป 

 
วาณิชธนกิจ 

วาณิชธนกิจของธนาคารประกอบดว้ยบุคลากรที�มีประสบการณ์ ความสามารถ และความชาํนาญในธุรกิจซึ�งมุ่งเนน้ที�จะ

นาํเสนอทางเลือกทางการเงินที�ดีที�สดุใหแ้ก่ลกูคา้และเป็นผูใ้หบ้ริการที�ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือ จัดหาแหลง่เงินทุนซึ�ง

รวมถึงการระดมทนุทางธุรกิจ  

นอกจากนี � วาณิชธนกิจยงัไดท้าํงานอย่างใกลชิ้ดกับบรรษัทธุรกิจในการจัดการเงินกูส้าํหรบัสินเชื�อขนาดใหญ่และสินเชื�อ

โครงการบางราย เพื�อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากที�สดุ 

ธนาคารยงัไดม้ีการเสริมสรา้งจดุแข็งอยา่งตอ่เนื�องรว่มกบักลุม่ซีไอเอ็มบี ในการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที�ที�มีความเชี�ยวชาญในแตล่ะ

อตุสาหกรรมเป็นผูด้แูล โดยประสานงานแลกเปลี�ยนความรูแ้ละขอ้มลูอตุสาหกรรมในระดบัอาเซียน เพื�อใหส้ามารถนาํเสนอ

บริการทางการเงินแก่ลกูคา้อย่างครบวงจร ซึ�งรวมถึงการใหค้าํปรกึษาดา้นกลยุทธ์และคาํแนะนาํที�เป็นประโยชนต์่อการ

ดาํเนินธุรกิจของลูกค้า ดังนั�น จึงสามารถเสริมสรา้งความสัมพันธ์และเพิ�มมูลค่าธุรกิจให้กับลูกค้า รวมทั�งการพัฒนา

ความสามารถในการแขง่ขนัและการคิดคน้ผลติภณัฑน์วตักรรมทางการเงินตา่งๆที�เหมาะสมกบัลกูคา้ดว้ย 
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การผนึกกาํลงัของบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจสถาบนัการเงิน ประเทศไทย และ CLMV และวาณิชธนกิจ ร่วมกับกลุ่มซีไอเอ็มบีใน

ระดับอาเซียน จะทําให้ธนาคารมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นธนาคารที�สาํคัญและมีความหมายสาํหรับลูกค้าที�มี

ความสาํคญัตอ่ธนาคาร นบัเป็นความกา้วหนา้อีกขั�นในการรว่มกนักา้วสูธุ่รกิจการลงทนุในระดบัอาเซียน 

ในปี 2563 การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ไดส้ง่ผลกระทบต่อธุรกิจทกุภาคส่วน ธุรกรรมตราสารทุนของธนาคารไดล้ดลง

ตามสภาวะตลาด อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมตราสารหนี �ของธนาคารยงัคงเติบโต และทาํรายไดเ้พิ�มขึ �นจนเป็นสถิติสงูสดุเมื�อเทียบ

กบัช่วงที�ผา่นมา  

ในปี 2563 ธนาคารมีธุรกรรมสาํคญัๆที�ประสบความสาํเรจ็ดงันี � 

ตราสารหนี� หน้าที� 
มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

การไฟฟา้สว่นภมูิภาค ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 32,500.00  

การรถไฟแหง่ประเทศไทย ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย  20,400.00  

บรษัิท ทีพีไอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 10,163.33  

บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมนูิเคชั�น จาํกดั ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  8,455.65  

บรษัิท ทรู คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  6,787.20  

บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  4,487.98  

ธนาคารเพื�อการสง่ออกและนาํเขา้แหง่ประเทศไทย ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 4,000.00  

บรษัิท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  2,913.76  

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  2,097.40  

บรษัิท ไออารพ์ีซี จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,916.22  

บรษัิท แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,916.00  

บรษัิท ศรสีวสัดิ� คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,842.71  

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย  1,600.00  

บรษัิท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  1,377.67  

บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย/     

ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย 

 1,100.00  

บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  737.00  

บรษัิท เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  620.00  

บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  584.10  

บรษัิท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  451.70  

บรษัิท พีทีจี เอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  333.33  

บรษัิท ออรจิิ �น พรอ็พเพอรต์ี � จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  318.00  

บรษัิท ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี � จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัการการจดัจาํหนา่ย  159.60  
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บรษัิท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย  100.00  

 

ตราสารทนุ หนา้ที� 
มลูคา่รวม  

(ลา้นบาท) 

บรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ผูร้ว่มจดัจาํหนา่ยใน

ตา่งประเทศ (CIMB 

Investment Bank Berhad) 

78,124.20 

ทรสัตเ์พื�อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยภ์ิรชัออฟฟิศ 

(เพิ�มทนุครั�งที� 1) 

ตวัแทนจาํหนา่ย 2,737.61 

 

พาณิชยธ์นกิจ 
 

พาณิชยธ์นกิจของธนาคารใหบ้ริการลกูคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมุ่งเนน้ลกูคา้ที�อยู่ในพื �นที�

กรุงเทพมหานครเป็นหลกั ดว้ยโปรแกรมสนิเชื�อตลอดจนการพิจารณาวงเงินสนิเชื�อใหม้คีวามเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของลกูคา้เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ทา่มกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 พาณิชยธ์นกิจไดม้ีการปรบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดย

เนน้การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้เดิมแทนการขยายสินเชื�อใหม่ อีกทั�งยงัเรง่ดาํเนินการตามนโยบายของภาครฐัและ

มาตรการความช่วยเหลอืตา่งๆของ ธปท. ในการแบง่เบาภาระและช่วยใหล้กูคา้สามารถดาํเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจช่วง

นี �ตอ่ไปได ้สาํหรบัปี 2564 ที�มีการแพรร่ะบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ตั�งแตต่น้ปี แนวทางการดาํเนินธุรกิจของพาณิชย์

ธนกิจยงัคงมุ่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้เดิม และพรอ้มดาํเนินการตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลอืของทางการ

และหนว่ยงานกาํกบัดแูล เพื�อใหค้วามช่วยเหลอืและประคบัประคองธุรกิจของลกูคา้ใหผ้า่นพน้วิกฤตการณน์ี �ไปได ้
 

ธุรกิจรายยอ่ย 

ในปี 2563 ธุรกิจรายย่อยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสบความสาํเร็จอย่างสงูในการขยายการใหบ้ริการลกูคา้ผ่าน

ช่องทางดิจิทลั (Digital) โดยธนาคารเป็น 1 ใน 6 ธนาคารแรกที�ผา่นการทดสอบการใหบ้รกิารทางการเงินที�นาํกระบวนการ

ทาํความรูจ้กัลกูคา้ดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกสม์าใชภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิารที�จาํกดั (e-KYC Sandbox) ธนาคารได้

พฒันาการใหบ้ริการอนัเป็นการเปลี�ยนกระบวนทศัน ์(Paradigm) ของผูบ้รโิภคไทยอย่างต่อเนื�อง โดยออกโครงการต่างๆ 

เช่น บริการเปิดบญัชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิทลัเต็มรูปแบบ ซึ�งรวมถึงการปรบัเปลี�ยนประสบการณข์องลกูคา้ใหห้นัมา

เลือกใชบ้ริการผ่านโทรศพัทม์ือถือแทนการใชบ้ริการที�สาขา ทาํใหธ้นาคารสามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงิน

ของลกูคา้ไดท้กุที�ทกุเวลา  

นับจากการเปิดตัว CIMB Thai Digital Banking ซึ�งเป็นแอปพลิเคชั�นบนโทรศัพท์มือถือเมื�อปลายปี 2561 ธนาคาร

สามารถขยายฐานผูใ้ชแ้ละธุรกรรมผ่านแอปพลเิคชั�นอย่างมีนยัสาํคญั โดยมียอดดาวนโ์หลดใชบ้รกิารอยูท่ี� 185,000 ราย

ในปี 2563 เพิ�มขึ �น 2.5 เทา่จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที�ผา่นมา และสดัสว่นการทาํธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั�นเพิ�มขึ �นจาก

ไม่เกินรอ้ยละ 20 เมื�อตน้ปี 2562 มาเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 60 ณ ปลายปี 2563 ในขณะเดียวกัน การเปิดบัญชีผ่าน
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ช่องทางดิจิทลัซึ�งเริ�มใหบ้ริการรว่มกบั Counter Service ไดร้บักระแสตอบรบัเป็นอย่างดี โดยภายใน 6 เดือนนบัจากเริ�ม

เปิดใหบ้รกิาร ยอดเปิดบญัชีผา่นแอปพลเิคชั�นคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 ของยอดเปิดบญัชีทั�งหมดของธนาคารในปี 2563 

อีกทั�งธนาคารไดเ้พิ�มบรกิารในแอปพลเิคชั�น CIMB Thai Mobile Lending ตลอดจนเปิดตวัแอปพลเิคชั�น CIMB Thai Auto 

Cash เพื�อใหบ้รกิารสนิเชื�อรถยนตผ์า่นช่องทางดิจิทลัเต็มรูปแบบ      

นอกจากนี � ธนาคารไดน้าํเสนอผลิตภณัฑท์ี�สนองความตอ้งการของลกูคา้กลุม่ Wealth มากขึ �น จากการที�เป็นธนาคารแรก

ในกลุม่ซีไอเอ็มบีที�เปิดตวัแอปพลเิคชั�น myWealth ซึ�งเป็นแพลตฟอรม์เพื�อการวางแผนการลงทนุทางการเงิน โดยธนาคาร

ยังคงสามารถรักษาพลวัตของการเป็นหนึ�งในธนาคารแห่งแรกๆในประเทศที�มีการเชื�อมต่อระบบกับระบบงาน 

FundConnext ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อนาํเสนอกองทนุรวมของบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนต่างๆ 

(Open Architecture) ทาํใหล้กูคา้ทั�วประเทศสามารถซื �อและบรหิารจดัการพอรต์การลงทนุไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 

ในดา้นผลิตภณัฑก์ารลงทนุ ธนาคารยงัคงสามารถรกัษาความเป็นผูน้าํในตลาดซื �อขายตราสารหนี �สาํหรบันกัลงทนุทั�วไป 

โดยมีสว่นแบง่ตลาดกว่ารอ้ยละ 50 ตลอดจนประสบความสาํเรจ็อยา่งสงูในการจดัจาํหนา่ยตราสารหนี �ในตลาดแรกมลูค่า 

1 พนัลา้นบาทผ่านแอปพลิเคชั�นบนโทรศพัทม์ือถือภายในเวลาเพียง 6 เดือนหลงัจากเปิดใหบ้ริการ นบัเป็นรายแรกๆใน

ประเทศ อีกทั�งไดค้ดัสรรผลิตภณัฑก์ารลงทนุที�หลากหลายทั�งตลาดแรกและตลาดรอง โดยนาํเสนอเฉพาะตราสารหนี �ที�มี

อนัดับความน่าเชื�อถือสูงกว่าหรือเทียบเท่าระดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ทั�งนี � ธนาคารจะพฒันาและ

นาํเสนอผลิตภณัฑก์ารลงทนุผ่านช่องทางดิจิทลัมากขึ �น ทั�งตราสารหนี �สาํหรบันกัลงทุนทั�วไปและตราสารหนี �ที�เป็นหุน้กู้

อนพุนัธแ์ฝง  

ความรว่มมือกบัพนัธมิตรเป็นหนึ�งในปัจจยัสาํคญัในการขยายธุรกิจในปี 2563 ธนาคารไดเ้ขา้รว่มเป็นพนัธมิตรกบัองคก์ร

ตา่งๆเช่น การเริ�มเป็นพนัธมิตรกบั Sompo Insurance Thailand การรว่มกบั Counter Service ในการใหบ้ริการเปิดบญัชี

ดิจิทลั อีกทั�งยงัคงใหบ้รกิารสนิเชื�อบนโทรศพัทม์ือถือรว่มกบักลุม่ฟินเทค (Fintech) 9F และ NEO Money ความรว่มมือกบั

พนัธมิตรในการใหบ้รกิารผ่านช่องทางดิจิทลัช่วยเสริมการพฒันาและสรา้งความพรอ้มของธนาคารสูก่ารเป็น Digital API 

Gateway ซึ�งจะทาํใหธ้นาคารสามารถบูรณาการระบบบริการหลกัของธนาคารกับระบบของพันธมิตรในอนาคต โดย

อา้งอิงกบัตลาดไดร้วดเรว็ขึ �น ซึ�งจะช่วยเสรมิสรา้งประสบการณท์ี�ดีสาํหรบัลกูคา้โดยรวม  

ในปี 2563 ธนาคารได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่  รางวัลจาก ABF Retail Banking Awards 2020 ประกอบด้วยรางวัล 

Consumer Finance Product of the Year สาํหรบัผลิตภณัฑ ์Debt Consolidation ที�นาํเสนอรว่มกบั NEO Money และ

รางวลั Wealth Management Platform of the Year สาํหรบับรกิาร Wealth ที�ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งยิ�ง อีกทั�งธุรกิจ 

Wealth ของธนาคารยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น Best Wealth Manager จาก The Asset Asian Awards 2020 ส่งทา้ยปี

ไปกับรางวัล Best Digital Marketing Initiative and Best Product Launch จาก Global Retail Banking Innovation 

Awards 2020 จากการใหบ้รกิารบญัชี Chill D Savings Account ที�เป็นระบบดิจิทลัเต็มรูปแบบที�มุ่งตอบโจทยล์กูคา้กลุม่ 

Gen-Y  

ธนาคารไดม้ีการพฒันารุดหนา้อย่างมากในดา้นของขอ้มูลในปี 2563 โดยอาศยัความเชี�ยวชาญของกลุ่มซีไอเอ็มบี ทีม

พฒันาขอ้มลูของธนาคารสามารถสรา้งโมเดลตา่งๆโดยใช ้การเรยีนรูข้องเครื�อง (Machine-Learning) เพื�อพฒันาแคมเปญ

ผลิตภณัฑส์าํหรบัลกูคา้ Wealth โดยเฉพาะ สง่ผลใหมู้ลค่าการลงทนุเติบโตรอ้ยละ 40 เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา สาํหรบัปี 

2564 ธนาคารจะยงัคงพฒันาดา้นขอ้มลูอยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป โดยสรา้งโมเดลใหม่ๆ ที�มุง่เนน้การใหบ้รกิารและคาํแนะนาํการ
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ลงทุนที�เจาะจงตวัลกูคา้อย่างครบวงจร (fully-personalised) นอกจากนี � จะมีการสรา้งโมเดลที�เป็นเทคนิคการจาํแนก

ประเภทขอ้มลู (Prediction Model) ดว้ยการใชเ้ครื�องมือช่วยวิเคราะหก์ารนาํเสนอแคมเปญต่างๆตามลกัษณะของลกูคา้

ไดแ้ก่ Intelligent Campaign Management System (ICAMS) ซึ�งจะทาํใหธ้นาคารสามารถดาํเนินการและใหค้าํแนะนาํ

เกี�ยวกบัผลติภณัฑอ์ยา่งทนัทีทนัใด (real-time) และสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะรายไดอ้ยา่งดี 

นอกจากนี � ตามประกาศของ ธปท.ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูหนี �ที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-

19 ธนาคารไดอ้อกมาตรการผ่อนผันการชาํระหนี �เพื�อช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้าที�ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าว ไดแ้ก่ การพักการชาํระหนี �/ชะลอการชาํระหนี �และการปรบัโครงสรา้งหนี � การดาํเนินการตามมาตรการต่างๆ

ดงักลา่วเป็นไปดว้ยดีและเทียบเคียงไดก้บัมาตรการของธนาคารอื�นๆ   

ปี 2563 เป็นปีที�ธุรกิจธนาคารประสบกบัปัญหาในการดาํเนินธุรกิจตา่งๆมากมาย อนัเป็นผลจากการแพรร่ะบาดของโรคโค

วิด-19 ยอดอนุมตัิสินเชื�อธุรกิจรายย่อยของธนาคารหดตวัรอ้ยละ 3 เมื�อเทียบกับปีที�ผ่านมา เนื�องจากตลาดขาดความ

เชื�อมั�นในสถานการณ์ที�ยังไม่คลี�คลาย ประกอบกับการใช้หลกัเกณฑก์ารใหส้ินเชื�อที�เขม้งวดมากขึ �น สาํหรบัปี 2564 

ธนาคารมุ่งที�จะพลิกฟื�นผลประกอบการธุรกิจสินเชื�อรายย่อย โดยตั�งเป้าสรา้งรายไดท้ี�ไม่ใช่ดอกเบี �ยเพิ�มเกือบรอ้ยละ 20 

จากปีที�ผา่นมา และคาดวา่จะสามารถรกัษาอตัราสว่นรายไดด้อกเบี �ยสทุธิตอ่สนิทรพัยเ์ฉลี�ย (Net Interest Margin - NIM) 

ที�รอ้ยละ 5.3 ในขณะที�มุง่เนน้การบรกิารทางการเงินเพื�อความยั�งยืน (Sustainable Financing) โดยการอาศยัจดุแข็งของ

ธนาคารและการหาจงัหวะโอกาสทางธุรกิจ  

ในปี 2564 ธุรกิจรายย่อยจะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการเสริมสรา้งประสิทธิภาพดา้นดา้นดิจิทลัเพื�อสรา้งการเติบโตของ

ธุรกิจ ซึ�งสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องธนาคารในการมุง่สูก่ารเป็นธนาคารดิจิทลัที�ลกูคา้เลือกใช ้โดยจะขบัเคลื�อนการเติบโต

ผ่านผลิตภณัฑห์ลกั 3 กลุ่มดว้ยช่องทางดิจิทลั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑส์าํหรบัลกูคา้ Wealth สินเชื�อดิจิทลั และ เงินฝากดิจิทลั  

ธนาคารจะรุกนาํเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆที�มุ่งตอบสนองลูกคา้กลุ่ม Wealth ซึ�งรวมถึงการจัดหา

ผลิตภณัฑก์ารลงทนุตลาดต่างประเทศดว้ย นอกจากนี � ธนาคารอยู่ระหว่างยื�นคาํขออนญุาตประกอบธุรกิจสินเชื�อดิจิทลั

ตามประกาศของธปท. ซึ�งจะทาํใหธ้นาคารมีประสิทธิภาพในการขยายสินเชื�อมากขึ �น โดยลกูคา้สามารถขอสินเชื�อผ่าน

ช่องทางดิจิทลัเต็มรูปแบบโดยใชเ้อกสารนอ้ยลง  

 
ธุรกรรมการเงนิ 

ธุรกรรมการเงินของธนาคาร รบัผิดชอบการบรกิารและผลติภณัฑธ์ุรกรรรมการเงินแก่กลุม่ลกูคา้ธุรกิจ บญัชีเงินฝากสาํหรบั

ธุรกิจ ธุรกรรมการรบัจ่ายเงินทั�งในประเทศและตา่งประเทศ โดยเนน้การออกแบบบรกิารและผลิตภณัฑใ์หต้อบโจทยค์วาม

ตอ้งการของลกูคา้และชว่ยใหก้ารทาํธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ รวมถึงการนาํเสนอการใชง้านผา่น

ช่องทางที�ลกูคา้จะไดร้บัความสะดวกมากขึ �นดว้ย 

ในปี 2563 ธุรกรรมการเงิน ไดร้บัรางวลัอนัทรงเกียรติ 2 รางวลัจากงาน Digital CX Awards 2020 จัดโดย The Digital 

Banker ได้แก่ Winner - Best Bank Account User Experience จากประสบการณ์ที�ผู้ใช้ได้รบัจากบัญชี CIMB Biz 

Account ที�ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบญัชีธนาคารที�ดีที�สดุสาํหรบัธุรกิจ โดยเป็นบญัชีกระแสรายวนัที�ใหด้อกเบี �ยที�น่าพอใจ 
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ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนจ่ายทั�งในประเทศและต่างประเทศ ไม่มีเงื�อนไขแอบแฝง และใหส้ิทธิพิเศษที�เหนือกว่า

บัญชีธุรกิจโดยทั�วไป บนแพลตฟอรม์ดิจิทัลทั�งบนคอมพิวเตอรแ์ละโทรศัพทม์ือถือ นอกจากนี � ยังได้รบัรางวัล Highly 

Acclaimed - Best Product or Service Innovation จากการนาํเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการที�ดีที�สุด นับเป็น

ความภาคภูมิใจที�ไดร้บัจากความมุ่งมั�นในการส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที�ดีที�สุดให้ลูกคา้ เพื�อใหลู้กคา้ไดร้บั

ประสบการณท์ี�เหนือความคาดหวงั   

สาํหรบัปี 2564 ธุรกรรมการเงินยงัคงมุ่งพฒันาบริการใหด้ียิ�งขึ �น พรอ้มปรบัตามสถานการณ ์รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของ

ลกูคา้และเทคโนโลยี ภายใตบ้ริบทที�เปลี�ยนแปลงไป โดยจะเป็นธนาคารที�เป็น Partner พรอ้มเคียงขา้งเพื�อช่วยใหก้ารทาํ

ธุรกรรมการเงินของลูกคา้ธุรกิจมีความคล่องตัวขึ �น ง่ายขึ �น และคุม้ค่าที�สุดด้วยบริการ Cash Payment & Collection 

Platform ที�ผสานเทคโนโลยีการรบัจ่ายเงินผ่าน QR Code และใชโ้ครงสรา้งพื �นฐานของระบบพรอ้มเพยเ์ขา้กับการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอรม์ของธุรกิจเอง  

ในส่วนของธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารยงัพรอ้มช่วยเหลือผูป้ระกอบการ ดว้ยบริการธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ 

CIMB Biz Export ที�ไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการทาํธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ การโอนและรบัเงินตา่งประเทศ อีกทั�ง

หากตอ้งการฝากเป็นสกุลเงินสหรฐัฯ เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของค่าเงิน บญัชี CIMB Biz US Dollar ก็ยงัคง

เป็นบญัชีที�ตอบโจทยอ์ยา่งดี และใหส้ทิธิประโยชนต์า่งๆอนัเป็นการสง่มอบสิ�งที�ดีที�สดุใหก้บัลกูคา้ธุรกิจของธนาคาร      

นอกจากนี � อีกกลยทุธห์ลกัที�ธุรกรรมการเงินจะใชข้บัเคลื�อนในปี 2564 คือการใชเ้ครอืขา่ยในอาเซียนของกลุม่ซีไอเอ็มบี มา

พฒันาการทาํธุรกรรมระหว่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน เพื�อตอกยํ�าความเป็น ASEAN Bank ของกลุม่ซีไอเอ็มบี ไดแ้ก่ 

การที�ธนาคารไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นธนาคารหลกัในการพฒันาการใช ้QR Code ระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย และ

รว่มเป็นธนาคารหลกัในการพฒันาการใช ้QR Code ระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย  ในสว่นของธุรกรรมการคา้ระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ไดม้ีการปรบักระบวนการการทาํงานระหว่างกนัของธนาคารในกลุ่ม เพื�อช่วยให้

ลกูคา้สามารถทาํธุรกรรมไดอ้ยา่งมั�นใจ ง่ายและรวดเรว็ยิ�งขึ �น  

  

ธุรกิจบริหารเงนิ 

ธุรกิจบริหารเงินของธนาคารจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินที�ครอบคลมุสินทรพัยห์ลายประเภท เพื�อช่วยลกูคา้

บรหิารความเสี�ยง การลงทนุ และหนี �สิน ตลอดจนระดมทนุผา่นตลาดตราสารหนี � นอกจากนี �ยงัทาํหนา้ที�บรหิารจดัการการ

ระดมเงินและบรหิารสภาพคลอ่งของธนาคาร ใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งและใชป้ระโยชนส์งูสดุ

จากสนิทรพัยต์ามกรอบการดาํเนินธุรกิจที�กาํหนด 

ปี 2563 เป็นอีกปีหนึ�งที�ธุรกิจบรหิารเงินประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน โดยมีรายไดเ้พิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�องในอตัราที�

สงูกว่าเป้าหมาย แมว้่าจะเกิดวิกฤตดา้นสขุภาพทั�วโลกโรคโควิด-19 ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ และการ

ชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
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ความสาํเรจ็ในปีที�ผา่นมาเป็นผลสบืเนื�องจากปัจจยัตอ่ไปนี � 

- ความรว่มมือเป็นอยา่งดีระหวา่ง ธุรกิจบรหิารเงิน และหนว่ยงานธุรกิจอื�น ๆ ในธนาคาร  

- คณุสมบตัิของผลิตภณัฑท์ี�เหนือกว่า และการบริหารจดัการในตลาดตราสารอนพุนัธ ์ตราสารหนี � ตราสารทนุ และอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

ผลงานเหลา่นี �ทาํใหธ้นาคารไดร้บัรางวลัทั�งสิ �น 9 รางวลั ดงันี � 

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 � ธนาคารยงัเป็นหนึ�งในผูม้ีบทบาทสาํคญัในตลาดทนุของประเทศไทยในปี 2563 ดงัตอ่ไปนี � 

 อนัดบัที� 1 ดา้นมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � (ที�มีอายคุงเหลอื > 1 ปี) โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 11.5 

 อนัดบัที� 1 ดา้นมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี �ในตลาดรอง (สาํหรบัลกูคา้รายยอ่ย) โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 

43.7 

 อนัดบัที� 1 ดา้นมลูคา่การออกหุน้กูอ้นพุนัธ ์โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 36.3 

 อนัดบัที� 3 ดา้นการเป็นผูร้บัประกนัการจดัจาํหนา่ยตราสารหนี �ในตลาดแรก โดยมีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 12.3 

และเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที�เปิดใหล้กูคา้จองซื �อตราสารหนี �ในตลาดแรกผ่านแอปพลิเคชั�นมือถือ 

โดยมียอดจองซื �อผา่นแอปพลเิคชั�นจากนกัลงทนุรายยอ่ย รวมทั�งสิ �น 1,147 ลา้นบาท 

 

สาํหรบัเสน้ทางสูเ่ป้าหมายปี 2567 ธุรกิจบริหารเงินมุ่งหวงัการเป็น ‘Thailand Top Treasury House’ สาํหรบักลุ่มลกูคา้

ธุรกิจขนาดใหญ่ และ ‘Best Investment House’ สาํหรบักลุม่ลกูคา้รายย่อย โดยไดก้าํหนดกลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื�อ

บรรลเุปา้หมายดงัตอ่ไปนี � 
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1) เสริมสรา้งการทาํงานรว่มกันกับพันธมิตรหน่วยธุรกิจ เพิ�มการมีส่วนร่วมของลกูคา้ใหล้ึกซึ �งยิ�งขึ �น โดยการทาํงาน

รว่มกบัหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อระบคุวามตอ้งการของลกูคา้และจดัหาโซลชูั�นที�ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

ก. ธุรกิจรายใหญ่ การปอ้งกนัความเสี�ยง (อตัราแลกเปลี�ยน อตัราดอกเบี �ย ราคาสนิคา้โภคภณัฑ)์ โซลชูั�นการลงทนุ 

(ตราสารหนี � หุน้กูอ้นพุนัธ)์ และการระดมทนุ (ผา่นตลาดทนุ) สาํหรบัลกูคา้องคก์รและสถาบนั 

ข. ธุรกิจรายยอ่ย โซลชูั�นการบริหารความมั�งคั�ง สาํหรบักลุม่ลกูคา้ผูม้ีความมั�งคั�ง และผูม้ีความมั�งคั�งพิเศษ เช่น ตรา

สารหนี � (ในประเทศ/ต่างประเทศ) หุน้กูอ้นพุนัธ ์บริการรบัฝากทรพัยส์ิน บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และ

การแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

2) ขยายแพลตฟอรม์ดิจิทลั พฒันาช่องทางการทาํธุรกรรมผ่านระบบดิจิทลั ไดแ้ก่ (ก) Web Application สาํหรบัลกูคา้

ภายใน ไดแ้ก่ พนกังานธนาคาร และ (ข) Mobile Application หรือ แอปพลิเคชั�นมือถือ สาํหรบัลกูคา้ภายนอก เพื�อ

อาํนวยความสะดวกและสนบัสนุนการขายขา้มผลิตภณัฑข์องธุรกิจบริหารเงิน อนัจะเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการ

บรกิาร และยกระดบัประสบการณล์กูคา้  

 

2.3 การตลาดและภาวการณแ์ข่งขัน   
             
ภาวะการแข่งขนั - ส่วนแบ่งตลาด หน่วย (ลา้นบาท)

ธนาคาร สนิทรพัย ์
ส่วนแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)
เงนิรบัฝาก

ส่วนแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

เงนิใหส้นิเช ื�อแก่

ลูกหนี�และ

ดอกเบ ี�ยคา้งรบั

สุทธ ิ

ส่วนแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

ธนาคารกรุงเทพ 3,384,961               16.9% 2,485,597               17.0% 1,896,205               14.8%

ธนาคารไทยพาณชิย์ 3,280,442               16.4% 2,429,780               16.6% 2,125,942               16.6%

ธนาคารกรุงไทย 3,226,987               16.1% 2,466,780               16.9% 2,124,250               16.6%

ธนาคารกสกิรไทย 3,061,407               15.3% 2,340,470               16.0% 2,066,638               16.2%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,460,731               12.3% 1,819,223               12.4% 1,609,830               12.6%

ธนาคารทหารไทย 1,205,404               6.0% 815,678                   5.6% 693,775                   5.4%

ธนาคารธนชาต 811,183                   4.1% 557,957                   3.8% 649,686                   5.1%

ธนาคารยูโอบ ี(ไทย) 632,342                   3.2% 491,560                   3.4% 421,662                   3.3%

ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย 404,421                   2.0% 194,150                   1.3% 217,576                   1.7%

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ 354,468                   1.8% 252,067                   1.7% 262,643                   2.1%

ธนาคารทสิโก ้ 264,921                   1.3% 204,859                   1.4% 213,802                   1.7%

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์ 240,085                   1.2% 182,735                   1.2% 155,838                   1.2%

ธนาคารไอซบีซี ี(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%

ธนาคารซูมโิตโม มติซุย ทรัสต ์(ไทย) 78,454                     0.4% 21,719                     0.1% 51,280                     0.4%

ธนาคารแหง่ประเทศจนี (ไทย) 68,562                     0.3% 47,094                     0.3% 45,455                     0.4%

ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย 80,721                     0.4% 64,626                     0.4% 66,823                     0.5%

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 49,406                     0.2% 10,052                     0.1% 18,960                     0.1%

ธนาคารเมกะสากลพาณชิย์ 25,120                     0.1% 16,417                     0.1% 20,766                     0.2%

รวม 20,022,198             100.0% 14,632,146             100.0% 12,781,864             100.0%

แหล่งขอ้มูล: ขอ้มูล ณ. ธันวาคม 2563 รายการย่อแสดงทรัพย์และหนี�สนิ (ธ.พ. 1.1), ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
2.4 การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ   
 
แหล่งเงนิทุน 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินรบัฝากจาํนวน 218.6 พันลา้นบาท (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน) เงินกูย้ืม (รวมรายการเงินกูย้ืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) 67.6 พนัลา้นบาท ธนาคารใชเ้งินทนุประมาณ

รอ้ยละ 78.5 จากเงินทนุทั�งหมดสาํหรบัเงินใหส้ินเชื�อรวมดอกเบี �ยคา้งรบั สว่นที�เหลอืใชใ้นธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินและการลงทนุ ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทกุช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคารในการควบคุม

การใชไ้ปของแหลง่เงินทนุใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

 

จากการเปรยีบเทียบเงินใหส้นิเชื�อและเงินฝาก เงินใหส้นิเชื�อที�มีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจาํนวน 60.9 พนัลา้นบาท ในขณะที�เงิน

ใหส้ินเชื�อที�มีอายุมากกว่า 1 ปีมีจาํนวน 161.8 พนัลา้นบาท ในดา้นเงินฝาก เงินฝากที�มีอายไุม่เกิน 1 ปี มีจาํนวน 216.8 

พนัลา้นบาท และเงินฝากที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี มีจาํนวน 1.8 พนัลา้นบาท 

 

อัตราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี�ยง (Capital Adequacy Ratio) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีเงินกองทนุตอ่สนิทรพัยเ์สี�ยง (CAR)  เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นสว่นของเจา้ของตอ่

สนิทรพัยเ์สี�ยง (CET1) และเงินกองทนุชั�นที� 1 ตอ่สนิทรพัยเ์สี�ยงอยูท่ี�รอ้ยละ 21.4  รอ้ยละ15.6 และรอ้ยละ15.6 ตามลาํดบั  

ในขณะที�การดาํรงเงินกองทุนของธนาคารอยู่ที�รอ้ยละ 20.7  รอ้ยละ 14.9  และรอ้ยละ 14.9 ตามลาํดับ ซึ�งเห็นได้ว่า

ธนาคารยงัคงรกัษาระดบัเงินกองทนุของธนาคารสงูกวา่เกณฑข์ั�นตํ�าที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยกาํหนด 

 

 

 

หน่วย:พนัลา้นบาท 

  เงนิกองทุน
ขั�นตํ�าและ
ส่วนเพิ�ม 

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ ธนาคาร 

เงนิกองทุน 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 

 กองทนุชั�นที� 1  
 

39.6 34.6 34.9 38.0 32.6 32.8 

 เงินกองทนุชั�นที� 1 ที�เป็นสว่นของ

เจา้ของ  
39.6 34.6 34.9 38.0 32.6 32.8 

 กองทนุชั�นที� 2  
 

14.7 13.0 13.0 14.8 13.3 13.2 

เงนิกองทุนรวม   54.3 47.6 47.9 52.8 45.9 46.0 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 1  8.500% 15.6% 13.1% 14.1% 14.9% 12.4% 13.3% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 1  
       

     ที�เป็นสว่นของเจา้ของ  7.000% 15.6% 13.1% 14.1% 14.9% 12.4% 13.3% 

อตัราสว่นเงินกองทนุชั�นที� 2  
 

5.8% 4.9% 5.2% 5.8% 5.0% 5.4% 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี�ยง  

11.000% 21.4% 18.0% 19.3% 20.7% 17.4% 18.7% 

สินทรัพยเ์สี�ยงรวม   254 265.4 247.6 254.6 263.6 246.2 
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นโยบายการบริหารความเสี�ยงสภาพคลอ่ง 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสี�ยงที�ไม่สามารถชาํระเงินตามภาระผกูพนัภายใตร้ะยะเวลาที�กาํหนดได ้เป็น

ผลสบืเนื�องจากการที�ไมส่ามารถแปลงสนิทรพัยใ์นรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรอืจดัหาเงินทนุไดไ้มท่นัเวลา ซึ�งอาจสง่ผล

กระทบถึงการดาํเนินงานประจาํวนัและมีคา่ความสญูเสยีที�ไมส่ามารถยอมรบัได ้ 

วตัถปุระสงคข์องการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งของธนาคาร คือ เพื�อใหแ้น่ใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองภาระ

ผกูพนัเงินสดในเวลาที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพทั�งในปัจจุบนัและอนาคต ดว้ยเหตนุี � การบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพ

คลอ่ง คือ การรกัษาระดบัสินทรพัยส์ภาพคลอ่งที�มีคณุภาพดีและมีการกระจายพอรต์การลงทนุที�เหมาะสมรวมถึงแหล่ง

เงินทนุต่างๆ ภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต เนื�องจากทิศทางของธนาคารที�ตอ้งการมีเครือข่ายที�กวา้งขึ �นและมุ่งเนน้

ตลาดขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุง่รกัษาฐานเงินฝากที�มีหลากหลายประเภท ประกอบดว้ย เงินฝากออมทรพัย ์เงินฝากกระแส

รายวัน และเงินฝากระยะยาว เพื�อให้มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที�มีเสถียรภาพ อีกทั�งธนาคารยังคงสาํรองสภาพคล่อง

บางสว่นตลอดทั�งปี เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของธนาคารมีความมั�นคง ทั�งในเชิงโครงสรา้ง กลยทุธแ์ละวิธีปฏิบตัิ 

การควบคุมและบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ได้มีการมอบหมายความรบัผิดชอบให้แก่คณะกรรมการบริหาร

สินทรพัยแ์ละหนี �สิน (Asset and Liability Management Committee - ALCO) ซึ�งจะจัดประชุมอย่างนอ้ยเดือนละครั�ง 

เพื�อหารอืเกี�ยวกบัความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งและประมาณการแหลง่เงินทนุของธนาคาร โดย ALCO เป็นผูร้บัผิดชอบใน

การบริหารจดัการโดยรวมและการกาํกบัดแูลสภาพคลอ่ง และใหค้วามคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะต่อนโยบายการบริหารความ

เสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง ก่อนที�จะขอความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี � ALCO ยงัรบัผิดชอบใน

การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพดานความเสี�ยงและระดบัความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งที�ยอมรบัได ้โดยมีหน่วยงานบรหิาร

ความเสี�ยงดา้นสินทรพัยแ์ละหนี �สิน (ALM) ซึ�งรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลตามกรอบความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง โดย

ทาํงานใกลชิ้ดกบัหน่วยงานบริหารเงินในการเฝา้ระวงัสภาวะตลาด อีกทั�งมีการจดัตั�ง Funding Committee ซึ�งมีตวัแทน

จากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ หนว่ยงานการเงิน และหน่วยงานบริหารความเสี�ยงของธนาคาร เพื�อดแูลกลยทุธด์า้นการจดัหา

เงินของธนาคาร  โดยหนว่ยงานดา้นธุรกิจตา่งๆจะทาํหนา้ที�สรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์างธุรกิจที�แข็งแกรง่กบัผูฝ้ากเงิน

และแหลง่เงินทนุอื�นๆ ทั�งนี � หน่วยงานบริหารเงินทาํหนา้ที�เป็นผูบ้ริหารเงินทนุโดยรวมตามความจาํเป็นหรือภาวะฉกุเฉิน 

ธนาคารมีการบรหิารจดัการสภาพคลอ่งอยา่งรดักุมเพื�อตอบสนองความตอ้งการในการดาํเนินงานประจาํวนั โดยมีการวดั

และประมาณการกระแสเงินสดอย่างสมํ�าเสมอจากการครบกาํหนดของสินทรพัย ์หนี �สิน ภาระผกูพนันอกงบดลุ และตรา

สารอนพุนัธ ์ตามกรอบระยะเวลาครบกาํหนดทั�งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  สาํหรบัการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพ

คล่องสาํหรบับริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย ์(Centralise) ดังนั�น 

ธนาคารอาจพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพื�อสนับสนุนสภาพคล่องของบริษัทเหล่านั�น ตามวงเงินที�ได้รบัอนุมัติจาก

คณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารจะยงัคงใหค้วามสาํคญัในการขยายและพฒันาปรบัปรุงฐานลกูคา้รายย่อย เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเติบโตของ

สินทรพัยข์องธนาคาร กลยทุธห์นึ�งในการบรหิารสภาพคลอ่งของธนาคาร ไดแ้ก่ การผลกัดนัการขยายเงินฝากออมทรพัย์

และเงินฝากกระแสรายวนั (CASA) รวมทั�งเงินฝากประจาํรายย่อย ซึ�งเป็นแหล่งเงินทุนที�มีตน้ทุนการเงินตํ�าและมั�นคง 

ในขณะที�ใช้เงินฝาก ตั�วแลกเงิน หุน้กู้ระยะสั�น และหุน้กู้อนุพันธ์จากลูกคา้บรรษัทธุรกิจหรือลูกคา้รายใหญ่ซึ�งมีความ

ออ่นไหวในดา้นราคามากกว่าลกูคา้รายย่อย เป็นช่องทางในการบรหิารความสมดลุของการระดมเงินและสภาพคลอ่งของ

ธนาคาร โดยธนาคารมีทีมงานที�รบัผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดใหเ้หมาะสมสาํหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่มและสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหแ้ข็งแกรง่ยิ�งขึ �น อนัจะนาํไปสูก่ารรกัษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี � ธนาคารมี
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การจดัทาํระบบเตือนความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งลว่งหนา้ซึ�งจะมีการติดตามดแูลอยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนมีแผนระดมสภาพ

คลอ่งในภาวะฉกุเฉิน ซึ�งจะทาํใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของธนาคารสามารถดาํเนินมาตรการตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ในภาวะที�ขาดสภาพคลอ่งตลอดจนภาวะตลาดที�ไมเ่อื �ออาํนวยไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล 

 

การอนุมัติสินเชื�อ 

ธนาคารมีกระบวนการอนุมัติสินเชื�อประเภทที�มิใช่รายย่อย โดยมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ และ 

อาํนาจอนมุตัิเฉพาะในการอนมุตัิรว่มกนัของบรหิารความเสี�ยงและหนว่ยงานธุรกิจ (Joint Delegation Authority: JDA)  

การอนมุตัิโดย JDA มีการกาํหนดหลกัเกณฑโ์ดยกาํหนดระดบัวงเงินกลุม่ลกูคา้ (Group Exposure) ระดบัความเสี�ยงของ

กลุม่ลกูคา้ (Global Group Rating) และความคุม้มูลหนี �ของหลกัประกนั (Loan-to-Collateral Value) เป็นหลกัเกณฑใ์น

การกาํหนดระดบัอนุมตัิ เพื�อเป็นการลดจาํนวนลกูคา้ที�นาํเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ ทาํใหส้ามารถอนุมตัิ

สินเชื�อไดเ้ร็วขึ �น ในกรณีที�ลูกค้ารายนั�นๆไม่อยู่ในเกณฑ์ที�สามารถอนุมัติโดย JDA ได้ ให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาสนิเชื�อ เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ  

 

นโยบายหลักประกนั  

ธนาคารมีนโยบายการใหส้ินเชื�อโดยใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการชาํระหนี � โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงานตามปกติของลกูคา้และแหลง่อื�นๆที�จะนาํมาชาํระหนี �ได ้ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารก็ใหค้วามสาํคญัตอ่หลกัประกนั

ที�จะมาคํ�าประกนัการกูย้ืมดว้ย เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัของการชาํระหนี �และช่วยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที�

ลกูหนี �ผิดนดัชาํระหนี � สนิทรพัยท์ี�ธนาคารจะพิจารณารบัไวเ้ป็นหลกัประกนัประกอบดว้ย เงินฝาก พนัธบตัรรฐับาล ตราสาร

หนี � ตราสารทุน ที�ดิน สิ�งปลกูสรา้ง เครื�องจักร เป็นตน้ โดยพิจารณามูลค่าหลกัประกันและสดัส่วนของวงเงินต่อมูลค่า

หลกัประกนัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงของการใหส้ินเชื�อ อนัดบัเครดิตของผูกู้แ้ละสภาพคลอ่งของหลกัประกนั โดย

ธนาคารมีนโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกันใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารความเสี�ยงอย่างมี

ประสิทธิผลและเป็นไปตามตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยหลกัประกันที�ธนาคารรบัไวจ้ะตอ้งมีการ

ประเมินราคาและความถี�ในการประเมินที�เป็นไปตามนโยบายที�ธนาคารกาํหนด 

 

หลักเกณฑก์ารควบคุมดูแลและการติดตามหนี�  

ธนาคารได้กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหนี �ที�มีปัญหาและที�มีแนวโน้มที�จะมีปัญหา    

(Watch-list) อย่างใกลชิ้ด เพื�อใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื�อใหก้ารปฏิบตัิงานในเรื�องการ

ติดตามหนี �มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยธนาคารไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบตัิในการติดตามลกูหนี �ที�มีแนวโนม้ที�จะ

มีปัญหา  และมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อปรบัปรุงประสทิธิภาพใหด้ียิ�งขึ �น นอกเหนือไปจากการ

จัดชั�นลูกหนี �ตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดแลว้ ธนาคารยังมีการจัดชั�นหนี �ตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative 

Criteria) ซึ�งเป็นการจดัชั�นลว่งหนา้สาํหรบัลกูหนี �ที�มีสญัญาณบ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที�จะมีการผิดนดัชาํระหนี � ทั�งนี � 

เพื�อใหก้ารบรหิารจดัการคณุภาพกลุม่ลกูหนี �ที�คาดวา่จะมีปัญหาของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ �น ธนาคาร

จึงไดจ้ัดทาํแนวทาง การติดตามและรายงานผลลูกหนี �กลุ่มดังกล่าวขึ �นเรียกว่า Early Warning Process เพื�อใช้เป็น

แนวทางให้กับเจ้าหน้าที�สินเชื�อในการตรวจสอบสถานะของลูกหนี �อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการกาํหนด Early Warning 

Indicators ซึ�งหากพบว่ามีแนวโนม้ที�จะเป็นปัญหาในอนาคต จะไดม้ีการกาํหนดแผนการปฏิบัติต่อลกูหนี �ดังกล่าวให้
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เหมาะสมและทนัท่วงทีเพื�อลดความเสี�ยงใหแ้ก่ธนาคาร ทั�งนี � ลกูหนี �ที�คาดว่าจะมีปัญหาดงักล่าว จะถูกจัดใหเ้ป็นลกูหนี �

กลุม่ Watch List โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงของปัญหาและความเสี�ยง คือ Watch List – Low, Watch List – 

Medium และ Watch List – High ในสว่นของกลุม่ Watch List – Low และ Watch List – Medium ยงัถือวา่เป็นลกูหนี �จดั

ชั�นปกติของธนาคาร (Performing – Stage 1) ขณะที�กลุ่ม Watch List – High  ถือเป็นลูกหนี �ที�มีการเพิ�มขึ �นอย่างมี

นยัสาํคัญของความเสี�ยงดา้นเครดิต (Under-performing – Stage 2) โดยลกูหนี �กลุ่ม Watch List ทั�ง 3 ระดับดงักล่าว 

รวมถึงลกูหนี �ที�เป็นสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ที�มียอดหนี �เกินกว่า 10 ลา้นบาทขึ �นไป จะมีการรายงานสถานะและความ

คืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาตอ่คณะกรรมการคณุภาพสนิทรพัย ์(Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจาํทกุเดือน  

คณะกรรมการคณุภาพสนิทรพัย ์จดัตั�งขึ �นเพื�อติดตาม ดแูล ใหค้าํแนะนาํและพิจารณาอนมุตัิการจดัการหนี �ของลกูหนี �กลุม่

ดงักลา่ว รวมถึงลกูหนี �กลุม่อื�นที�ธนาคารตอ้งดแูลใกลชิ้ด เพื�อใหธ้นาคารสามารถจดัการหนี �ที�มีปัญหาและหนี �ที�มีแนวโนม้

จะมีปัญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ �น ทั�งในการปรบัระดบัการจดัชั�นลกูหนี � การตั�งสาํรอง และการดาํเนินการเพื�อเรยีก

คืนหนี � ซึ�งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของธนาคารและทาํใหธ้นาคารมีโอกาสไดร้บัเงินคืนจากสินเชื�อที�มีปัญหา

กลบัมาสงูขึ �น 

นอกจากนี � ในส่วนของสินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (Non-

Performing Asset: NPA)  ธนาคารไดป้รบัปรุงนโยบายการบรหิารและหลกัเกณฑก์ารคาํนวณมลูค่าเพื�อการจาํหนา่ยจาก

การคิดลดกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดร้บั (Discounted Cash Flow) และมลูค่าราคาตลาด (Fair Market Value) โดยให้

ความสาํคญักบัความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และช่วยลดความเสยีหายตอ่ธนาคาร 

 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี�  

ธนาคารมีนโยบายที�จะดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �ของลกูหนี �ที�ใหค้วามรว่มมือ มีศกัยภาพ และมีแนวโนม้สามารถ

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัใหม่ได ้ทั�งนี � เพื�อใหธ้นาคารและลกูหนี �ไดร้บัประโยชนจ์ากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �รว่มกนั 

กลา่วคือ ธนาคารมีโอกาสไดร้บัชาํระหนี �คืนสงูสดุ หรือมีสว่นสญูเสียตํ�าสดุ ในขณะที�ลกูหนี �ยงัคงสามารถดาํเนินธุรกิจได้

ตอ่ไป แตอ่าจจะตอ้งรบัความสญูเสียบางสว่นของตนดว้ย โดยธนาคารจะดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �ตามหลกัเกณฑ์

ของ ธปท. และระมดัระวงัมิใหเ้ป็นการหลีกเลี�ยงการจดัชั�นหนี � การกนัเงินสาํรองเพิ�ม และหลกัเกณฑก์ารระงบัรบัรูด้อกเบี �ย

คา้งรบัเป็นรายได ้

ธนาคารพิจารณาการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี � โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ ขั�นตอนและวิธีการที�กาํหนดไว้

สาํหรบักระบวนการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �ซึ�งครอบคลุมการวิเคราะหล์ูกหนี � การอนุมัติ การจัดทาํเอกสารสญัญา การ

ติดตามและประเมินผล ซึ�งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของทางการและของธนาคาร 

นอกเหนือจากหนว่ยงานภายในของธนาคารเป็นผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการและประสานงานในการปรบัปรุงโครงสรา้ง

หนี �แลว้ บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายใหบุ้คคลที�สามที�เป็นผูช้าํนาญการเฉพาะซึ�งไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจที�

ปรึกษาทางการเงินใหเ้ป็นที�ปรึกษาทางการเงินหรือทาํการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �แทนธนาคารได ้โดยเงื�อนไขปรบัปรุง

โครงสรา้งหนี �จะตอ้งนาํเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื�อ หรือคณะกรรมการ

คณุภาพสนิทรพัย ์หรอืผูม้ีอาํนาจอนมุตัิตามคาํสั�งของธนาคาร 

 

นโยบายการจดัชั�นสินทรัพยแ์ละการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  
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ธนาคารไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ตามประกาศ ธปท. ที� สนส. 23/2561 เรื�อง หลกัเกณฑก์ารจดัชั�นและการกนั

เงินสาํรองของสถาบนัการเงิน ลงวนัที� 13 ธันวาตม 2561 ที�กาํหนดใหก้ารจดัชั�นและการกนัสาํรองสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดย

จดัชั�นสนิทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินที�มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) (2) สินทรพัยแ์ละภาระผูกพนัทางการเงินที�มีการเพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสาํคญัของความเสี�ยง

ดา้นเครดิต (Under-performing) และ (3) สินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินที�ไม่มีการเพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้านเครดิต (Performing) ตลอดจนให้มีการกันสํารองเพื�อรองรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ �น (Expected Credit Loss)  

 

นโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน สาํหรบัใช้

เป็นแนวทางในการบรหิารความเสี�ยงการทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ระบ ุวดั ติดตามและควบคมุความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการทาํธุรกรรมตา่งๆได ้

นโยบายฉบบันี �กาํหนดใหก้ารทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศ

ไทย กลา่วคือ กระบวนการในการทาํธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะตอ้งเป็นกระบวนการเดียวกบัการทาํธุรกรรม

กับบุคคลทั�วไป การทาํเอกสารสญัญาที�มีผลบังคบัทางกฎหมายและขอ้กาํหนด/เงื�อนไขต่างๆ จะตอ้งเป็นไปตามปกติ

เสมือนหนึ�งการทาํธุรกรรมกบับคุคลทั�วไปที�มีความเสี�ยงระดบัเดียวกนั เป็นตน้ 
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 
 
ภาพรวมการบริหารความเสี�ยง 

 

ธนาคารได้จัดทาํกรอบนโยบายบริหารความเสี�ยงขององคก์ร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) เพื�อเป็น

แนวทางในการบริหารความเสี�ยงและโอกาสทางธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ�งคณะกรรมการธนาคารและผูบ้รหิาร

สามารถใชก้รอบนโยบายฯ เป็นเครื�องมือในการคาดการณแ์ละบริหารจัดการความเสี�ยงต่างๆ ทั�งในปัจจุบนัและที�อาจจะ

เกิดขึ �นในอนาคตจากการเปลี�ยนแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปัจจัยภายนอก และ/หรือระเบียบทางราชการที�เกี�ยวขอ้งกับการ

ดาํเนินธุรกิจของธนาคาร 

 

องคป์ระกอบหลกัของกรอบนโยบายบรหิารความเสี�ยงขององคก์รดงักลา่วมีดงันี � 

 

 
 

 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี�ยง ธนาคารถือว่าการบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการตัดสินใจและ

วฒันธรรมองคก์ร โดยนาํ Three Lines of Defense มาใชเ้ป็นหลกัในการบรหิารความเสี�ยงของธนาคาร กลา่วคือ จะบรหิาร

จดัการความเสี�ยง ณ จดุที�ทาํธุรกรรมที�ก่อใหเ้กิดความเสี�ยง ตลอดจนมีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบความเสี�ยงดา้นตา่งๆ ภายใน

ธนาคารไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที� 1 หนา้ 28  

ธรรมาภบิาลและองคก์ร  การมีธรรมาภิบาลที�ดีเป็นสว่นสาํคญัที�จะทาํใหก้ารใชก้รอบนโยบายฯ เป็นไปอยา่งต่อเนื�องและ

มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้บัผิดชอบในการกาํหนดทิศทางในการประกอบธุรกิจของธนาคารให้

เป็นไปตามระดับความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ (Risk Appetite) โดยมีกรอบ/นโยบายและขั�นตอนการบริหารความเสี�ยง และ

คณะกรรมการความเสี�ยงดา้นต่างๆ รวมทั�งหน่วยงานกาํกับดูแลที�เกี�ยวขอ้ง เป็นผูร้บัผิดชอบใหม้ีการปฏิบัติตามกรอบ

นโยบายฯนี �  

 

ระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ หมายถึงระดบัและประเภทของความเสี�ยงดา้นต่างๆ ที�ธนาคารสามารถยอมรบัได ้เพื�อให้

บรรลตุามเป้าหมายทางกลยทุธแ์ละธุรกิจ การกาํหนดระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดน้ี �เป็นสว่นหนึ�งของกระบวนการวางแผน

กลยทุธแ์ละธุรกิจประจาํปี เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ แผนการปฏิบตัิงาน เงินกองทุน 

และความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

 

กระบวนการบริหารความเสี�ยง 

 การวางแผนธุรกิจ การบริหารความเสี�ยงถือเป็นส่วนสาํคญัในการวางแผนธุรกิจ การออกผลิตภณัฑห์รือทาํธุรกรรม

ใหม ่รวมถึงการกาํหนดทิศทางและระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้ 

 การระบุและประเมินความเสี�ยง ธนาคารจะใช้นโยบาย ระเบียบ/มาตรฐานการปฏิบตัิงาน แนวทาง/ขั�นตอนการ

ปฏิบตัิงาน เพื�อใหก้ารระบแุละประเมินความเสี�ยงเป็นไปอยา่งมีระบบ 

 การวัดความเสี�ยง ธนาคารจะใชร้ะเบียบและวิธีการวดัความเสี�ยงดา้นต่างๆ รวมทั�งการทดสอบภาวะวิกฤต เพื�อวดั

ความเสี�ยงโดยรวม 

 การบริหารความเสี�ยงและการควบคุม ธนาคารจะใชเ้พดานและการควบคมุความเสี�ยงในการจดัการความเสี�ยงที�

เกิดขึ �นใหอ้ยูภ่ายใตร้ะดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดต้ามที�คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ ซึ�งจะตอ้งมีการติดตามและทบทวน

เพดาน/การควบคุมความเสี�ยงดังกล่าวอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกับการทําธุรกิจ ภาวะตลาด และการ

เปลี�ยนแปลงของกฎระเบียบทางราชการ รวมทั�งแผนการเพื�อลดความเสี�ยงที�เกิดขึ �น 

 การติดตามและการรายงานความเสี�ยง ธนาคารจะมีการติดตามและรายงานความเสี�ยงอย่างต่อเนื�องทั�งแบบราย

ลกูคา้และแบบพอรต์โฟลิโอ เพื�อควบคุมใหค้วามเสี�ยงต่างๆ นั�นอยู่ภายใตร้ะดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดต้ามที�ธนาคาร

กาํหนด 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี�ยง 

 นโยบาย มาตรฐาน/วิธีการ และกระบวนการ/ขั�นตอนด้านความเสี�ยง ธนาคารจะบริหารจดัการความเสี�ยงดา้น

ต่างๆ ตามหลกัการที�กาํหนดไวใ้นนโยบายการบริหารความเสี�ยงแต่ละประเภท โดยมีมาตรฐาน/ระเบียบวิธีการช่วย

กาํหนดการบังคับใช้นโยบาย และขั�นตอนการปฏิบัติงานเพื�อช่วยในการนาํนโยบายความเสี�ยงต่างๆ มาใช้ในการ

ปฏิบตัิงาน 

 บุคลากร เนื�องจากธนาคารเป็นองคก์ร ตอ้งปรบัเปลี�ยนอยูเ่สมอเพื�อตอบสนองต่อความซบัซอ้นที�เพิ�มขึ �นในการดาํเนิน

ธุรกิจธนาคาร รวมทั�งสภาวะเศรษฐกิจและกฎระเบียบของทางราชการ ดงันั�นบคุลากรที�มีความสามารถและเชี�ยวชาญ

จึงเป็นปัจจยัสาํคญัเพื�อใหก้ารใชก้รอบนโยบายฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

 เทคโนโลยแีละข้อมูล ธนาคารจะใชก้ารบรหิารจดัการขอ้มลูและเทคโนโลยีที�เหมาะสมในการบรหิารความเสี�ยง 
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ธนาคารมุ่งที�จะใชห้ลกัเกณฑก์ารบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อใหธ้นาคารมีผลประกอบการทาง

การเงินที�มั�นคง น่าเชื�อถือและยั�งยืน โดยมีหลกัการว่าผลตอบแทนตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�ธนาคารยอมรบัได ้

ทั�งนี � การประกอบธุรกิจธนาคารตอ้งเผชิญกบัความเสี�ยงหลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสี�ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) ความเสี�ยง

ดา้นตลาด (Market Risk) ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการ (Operational Risk) และ

ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk)  

 

ในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี�ยงและการมีธรรมาภิบาลที�ดี  ในปี 2557 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั�ง

คณะกรรมการ Board Risk Committee (BRC) ที�มีความเป็นอิสระเพื�อกาํกบัดแูลดา้นความเสี�ยง ดแูลรบัผิดชอบครอบคลมุ

ความเสี�ยงทกุประเภท เนื�องจากการกาํกบัการปฏิบตัิงาน (Compliance) และการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management) 

มีความเกี�ยวเนื�องกนัเป็นอย่างมาก คณะกรรมการธนาคารจึงไดป้รบัเปลี�ยนใหก้ารกาํกบัการปฏิบตัิงานอยู่ภายใตอ้าํนาจ

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ BRC แทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee: AC) และเปลี�ยนชื�อเป็น

คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตั�งแต่

เดือนกันยายน 2562 เป็นตน้ไป คณะกรรมการ BRCC ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน ซึ�งมาจากคณะกรรมการธนาคาร

ทั�งหมด  

 

นอกจากนี � คณะกรรมการธนาคารไดแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง (Risk Management Committee: RMC) โดย

ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ BRCC เพื�อดูแลความเสี�ยงดา้นต่างๆ ได้แก่ ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงดา้น

ปฏิบตัิการ ความเสี�ยงดา้นชื�อเสยีง ความเสี�ยงดา้นเงินกองทนุ (การกาํกบัดแูลเรื�องการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์Basel) เป็นตน้ 

ทั�งนี � RMC ประกอบดว้ยผูม้ีความรู ้ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ ทาํหนา้ที�ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบ

การบรหิารความเสี�ยง เพื�อให ้BRCC และ คณะกรรมการธนาคารพิจารณา รวมทั�งกาํหนดโครงสรา้งการกาํกบัดแูลในดา้นนี � 

เพื�อใหค้วามเสี�ยงดา้นตา่งๆ มีการบรหิารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตดัสนิใจที�

โปร่งใส  BRCC ยังได้แต่งตั�งคณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Committee: AQC) โดยมีหน้าที�ในการ

พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี�ยวกับการบริหารจัดการลูกหนี �ที�มีปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหาเพื�อขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการธนาคาร/คณะกรรมการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง(แลว้แต่กรณี) ตลอดจนอนุมัติและใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอและ

แผนงานการตั�งและทบทวนการตั�งสาํรองลกูหนี �ที�ไมใ่ช่สนิเชื�อรายยอ่ยที�มีปัญหาหรอืคาดวา่จะมีปัญหา  

 

ทั�งนี � ธนาคารมีหนว่ยงานบรหิารความเสี�ยงทาํหนา้ที�พฒันาและดาํเนินการตามนโยบาย กลยทุธแ์ละวิธีปฏิบตัิในการบรหิาร

ความเสี�ยงภายในธนาคารที�เหมาะสม รวมทั�งทําหน้าที�สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการ BRCC, RMC 

คณะกรรมการยอ่ยภายใต ้RMC และคณะกรรมการพิจารณาสนิเชื�อ (Credit Committee: CC) ตลอดจนช่วยฝ่ายจดัการใน

การบรหิารความเสี�ยงที�เกิดขึ �นในการดาํเนินธุรกิจ โดยเป็นหนว่ยงานอิสระจากหนว่ยงานธุรกิจอื�นๆที�มีธุรกรรมหรอืกิจกรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง นอกจากนี � ยงัไดจ้ดัตั�งหน่วยงานบริหารสนิทรพัยก์ลุม่พิเศษ (Special Assets Management) เพื�อ

ดแูลจดัการสินเชื�อดอ้ยคณุภาพ รวมทั�งใหค้าํปรกึษาสาํหรบัลกูหนี �ที�หากไม่ไดร้บัการบรหิารจดัการจะกลายเป็นสินเชื�อดอ้ย

คณุภาพ 
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ความเสี�ยงด้านกลยทุธ ์ 

 

ความเสี�ยงดา้นกลยทุธเ์ป็นความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการสญูเสยี อนัเป็นผลมาจากการพิจารณาที�ไม่เพียงพอหรือครอบคลมุ 

ซึ�งอาจคกุคามการดาํเนินงานของธนาคารหรือเป็นผลทาํใหข้าดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั หรือการขาดทรพัยากรและ

มาตรการที�จาํเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ 

 

เป้าหมายที�สาํคญัของการบริหารความเสี�ยงดา้นกลยุทธ ์คือ การรกัษาระดบัความเสี�ยงที�ดาํเนินการโดยธนาคารใหอ้ยู่ใน

ระดบัที�กาํหนด เพื�อใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ ความเพียงพอของสินทรพัยแ์ละเงินทุน โดยลดการเกิดความสญูเสียที�อาจ

เกิดขึ �น ดังนั�นธนาคารมีการกาํหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ซึ�งอนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารมีกระบวนการการบริหารความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์ประกอบดว้ย การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การ

ติดตามผลลพัธท์ี�เกิดขึ �นจริงของแผนธุรกิจที�ไดร้บัการอนมุตัิ การวิเคราะหต์ลาด การวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ

อุปสรรค และการปรบัแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ตามความจาํเป็นและเหมาะสม  ผู้บริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการกําหนดแผนธุรกิจ หลังจากการดําเนินการแล้ว 

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหารที�ไดร้บัมอบหมายจะติดตามผลและทบทวนผลลพัธท์ี�เกิดขึ �นจริงเทียบกบัเป้าหมาย

และแผนงาน 

 

ความเสี�ยงด้านเครดติ  

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ลกูคา้หรือคู่สญัญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระหรือ

พนัธะที�มีต่อธนาคารตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเงินกูห้รือสญัญาผกูพนัอื�นๆ ความเสี�ยงดา้นเครดิตอาจส่งผลใหค้ณุภาพของ

สนิเชื�อธนาคารดอ้ยลง ซึ�งจะสง่ผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรและระดบัเงินกองทนุ การบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดิตมี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพื�อเสรมิสรา้งมลูคา่แกผู่ถื้อหุน้ โดยรายไดท้ี�ไดร้บัจะตอ้งสอดคลอ้งและคุม้คา่กบัระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบั

ได ้ทั�งนี � ภายใตน้โยบายบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิต ธนาคารไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการบริหารจดัการความเสี�ยง เทคนิคการ

วดัความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและกลไกในการถ่วงดุลผ่านการกาํหนดหนา้ที�อย่าง

ชดัเจน ระหวา่งผูท้าํหนา้ที�ดา้นการตลาด ผูว้ิเคราะหส์นิเชื�อ ผูป้ระเมินสนิเชื�อ ผูอ้นมุตัิสนิเชื�อ และผูบ้รหิารจดัการความเสี�ยง 

ขณะเดียวกนั ไดม้ีการปรบัปรุงกรอบและวิธีปฏิบตัิการเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงสาํหรบัธนาคารและบริษัทในเครอื เพื�อ

สนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื�องและสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสี�ยงของธนาคารและกลุม่ซีไอเอ็มบีดว้ย 

 

ธนาคารไดป้รบัปรุงและทบทวนเครื�องมือในการประเมินความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหเ้หมาะสมกบัประเภท

ลกูคา้ และพอรต์สินเชื�อของธนาคารที�เติบโตขึ �น  ประกอบดว้ย Corporate Rating Model ซึ�งพฒันาและใชส้าํหรบัลกูคา้

บรรษัทธุรกิจหรือลกูคา้ขนาดใหญ่ เครื�องมือจดัระดบัความเสี�ยง SMEs Rating Model สาํหรบัลกูคา้ขนาดกลางและขนาด

ย่อม เครื�องมือจัดระดับความเสี�ยง Life Insurance Model และ General Insurance Model สาํหรบัลูกค้ากลุ่ม Life & 

Non-Life เครื�องมือจัดระดบัความเสี�ยงสินเชื�อกลุม่พิเศษ (Specialised Lending Rating Model) ไดแ้ก่ Project Finance 

(PF) Model และ Income Producing Real Estate (IPRE) สาํหรบัลกูคา้ขนาดเลก็ ธนาคารไดพ้ฒันาเครื�องมือใหมท่ี�ชว่ยใน

การอนุมตัิสินเชื�อ SME Credit Underwriting Tool และระบบประเมินโดยใชค้ะแนน (Credit Scoring) สาํหรบัลกูคา้ราย
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ยอ่ยทั�งสนิเชื�อไมม่ีหลกัประกนัและสนิเชื�อมีหลกัประกนัตลอดจนสนิเชื�อเช่าซื �อ ซึ�งในปัจจบุนั ธนาคารมีระบบงาน (system) 

เพื�อใช้ในการจัดระดับความเสี�ยง การติดตามและประเมินผลแบบจําลอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั�งนี � ธนาคารยังไดท้าํการกาํหนดระดับคุณภาพของสินเชื�อใหม่ของลกูคา้รายย่อย (Acquisition Quality 

Trigger: AQT) เพื�อทาํการเฝา้ติดตามคณุภาพของสนิเชื�อรายยอ่ยใหม้ีประสทิธิภาพมากขึ �น 

 

ความเสี�ยงจากสินเชื�อดอ้ยคณุภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นความเสี�ยงที�สาํคญัที�กระทบต่อความสามารถใน

การทาํกาํไรและความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  ดงันั�น ธนาคารจึงใหค้วามสาํคญักับการติดตามและจัดการ 

NPL อยา่งใกลชิ้ดและระมดัระวงั และมีการตั�งสาํรองคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญูอยา่งเพียงพอ  นอกจากนี � ธนาคารมีการติดตาม

ดแูลและบริหารจดัการลกูคา้ที�มีปัญหาในเชิงรุกเพื�อเป็นมาตรการป้องกนัไม่ใหส้ินเชื�อดอ้ยคณุภาพลง สาํหรบัการบริหาร

ความเสี�ยงดา้นเครดิตระดบัพอรต์โฟลิโอนั�น ธนาคารตระหนกัถึงความเสี�ยงจากการกระจกุตวัของสนิเชื�อ โดยมีการกาํหนด

เพดานความเสี�ยง (Risk Limits) ในระดบัที�เหมาะสม เช่น เพดานความเสี�ยงของแต่ละประเทศ เพดานความเสี�ยงในการให้

เงินกูย้ืมต่อกลุม่ลกูคา้ เพดานความเสี�ยงตามประเภทธุรกิจที�มี Black และ RAG (Red, Amber & Green) Indicators เพื�อ

ช่วยในการกาํหนดเพดานความเสี�ยงและควบคุมการกระจุกตวัของสินเชื�อ ตลอดจนเพื�อช่วยใหม้ีแนวทางที�ชดัเจนในการ

ปลอ่ยสินเชื�อ กล่าวคือ “Black – สินเชื�อที�ควรหลีกเลี�ยง” “Red – ไม่ควรขยายสินเชื�อ” “Amber – ระมดัระวงัในการปลอ่ย

สินเชื�อ” และ “Green – ขยายสินเชื�อ” นอกจากนี � ธนาคารไดม้ีการจัดทาํการทดสอบภาวะวิกฤตเพื�อประเมินผลกระทบที�

ธนาคารจะไดร้บัหากเกิดเหตกุารณภ์าวะเศรษฐกิจและการเงินตกตํ�า ในกรณีที�เป็นไปไดแ้ละกรณีรุนแรง   

 

ทุกๆ ปี ธนาคารจะกาํหนดและทบทวน Risk Appetite หรือระดับความเสี�ยงของพอรต์โฟลิโอที�ยอมรบัไดภ้ายใตส้ภาพ

เศรษฐกิจที�มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในปีนั�นๆ เพื�อเป็นแนวทางใหก้ารขยายธุรกิจดาํเนินไปภายใตร้ะดับความเสี�ยงที�

ธนาคารสามารถบริหารจัดการได ้โดยไดม้ีการติดตามควบคุมเป็นประจาํทุกเดือนและรายงานต่อ RMC, BRCC และ

คณะกรรมการธนาคาร 

 
ความเสี�ยงด้านตลาด  

 

ความเสี�ยงดา้นตลาดหมายถึงความเปลี�ยนแปลงหรือความผนัผวนในมลูค่าของธุรกรรมหรอืเงินลงทนุเพื�อคา้ ดงันั�น ความ

เสี�ยงดา้นตลาดเกิดขึ �นเมื�อธนาคารมีการทาํธุรกรรมที�มีความเสี�ยงจากความผนัผวนของปัจจัยดา้นตลาด อนัไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบี �ย อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทนุและตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์ซึ�งอาจสง่ผล

กระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละสถานะเงินกองทนุของธนาคารได ้ธนาคารใชน้โยบายบริหารความเสี�ยงดา้นตลาดเพื�อให้

มั�นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและนโยบายของธนาคาร ธนาคารมีหน่วยงานที�

ควบคุมดูแลความเสี�ยงดา้นตลาด ที�เป็นอิสระจากหน่วยงานที�ก่อใหเ้กิดความเสี�ยง อีกทั�งธนาคารยงัมีการประเมินและ

กาํหนดเงินทนุสาํรองเพื�อรองรบัความเสี�ยงดา้นตลาด ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี� ธปท.กาํหนด  
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ความเสี�ยงด้านตลาดประกอบด้วย 

 

1. ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

ความเสี�ยงอตัราดอกเบี �ยของธุรกรรมในบญัชีเพื�อการคา้จะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

(RMC) ตามกรอบนโยบายที�คณะกรรมการธนาคารกาํหนด โดยธนาคารมีการคาํนวณราคายตุิธรรมของธุรกรรมในบญัชีเพื�อ

การคา้เป็นประจาํทุกวนัเพื�อติดตามกาํไรและขาดทุนเมื�อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานควบคุมดูแลความเสี�ยงทาํ

หนา้ที�จดัทาํรายงานสถานะความเสี�ยงรายวนั มีการกาํหนด One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-

Risk (VaR) Limit และ Stop Loss Trigger เพื�อควบคมุความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยที�อาจสง่ผลกระทบตอ่

รายไดแ้ละเงินทนุของธนาคาร ตลอดจนวิเคราะหผ์ลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสมํ�าเสมอ 

 

2. ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ในการบริหารความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนและการรกัษาระดับความเสี�ยงตามที�นโยบายของ

ธนาคารกาํหนดนั�น ธนาคารพยายามจดัหาแหลง่เงินทนุที�เป็นสกุลเดียวกบัสกลุเงินในการใหส้ินเชื�อ หรอืใชต้ราสารอนพุนัธ์

ในการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน นอกจากนี � ธนาคารยงัไดก้าํหนดเพดานความเสี�ยงที�เหมาะสม แยกตาม

ประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี�ยงต่างๆ เช่น FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) 

Limit, และ Stop Loss Trigger และไดท้าํการประเมินมลูค่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นประจาํทกุวนั 

ตลอดจนวิเคราะหผ์ลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อยา่งสมํ�าเสมอ 

 

3. ความเสี�ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ ์

ธนาคารไม่มีการทาํธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนเพื�อคา้นอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของ

ธนาคาร รวมถึงหุน้สามญัที�ไดร้บัมาจากการปรบัโครงสรา้งหนี �ที�มีปัญหา และในบางกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี�พิจารณา

แลว้ว่าเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี�มีศกัยภาพและมีการบรหิารจดัการที�ดี  สาํหรบัตราสารอนพุนัธท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัสินคา้โภคภณัฑ ์

(Commodity Derivatives) ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสี�ยงดา้นตลาดทั�งหมด จึงไม่มีความเสี�ยงดา้นตลาดในบญัชี

เพื�อคา้ของตราสารทนุหรอืสนิคา้โภคภณัฑแ์ตอ่ยา่งใด 

 

4. ความเสี�ยงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื�น 

ธนาคารมีการการทาํธุรกรรมเงินกูย้ืมที�มีอนพุนัธแ์ฝง เพื�อเป็นทางเลอืกในการลงทนุใหก้บัลกูคา้ โดยหากเป็นตวัแปรอา้งอิง

อื�นๆที�ไม่ใช่อตัราดอกเบี �ยและอตัราแลกเปลี�ยน  ธนาคารบริหารโดยการปิดความเสี�ยงดา้นตลาดทั�งหมด จึงไมม่ีความเสี�ยง

ดา้นตลาดในบญัชีเพื�อคา้สาํหรบัตวัแปรอา้งอิงอื�นๆ 

 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง หมายถึง ความเสี�ยงที�ธนาคารไม่สามารถชาํระเงินตามภาระผกูพนัภายใตร้ะยะเวลาที�กาํหนด

ได ้เป็นผลสบืเนื�องจากการที�ไมส่ามารถแปลงสนิทรพัยใ์นรูปตา่งๆ กลบัมาเป็นเงินสดหรอืจดัหาเงินทนุไดไ้มท่นัเวลา ซึ�งอาจ

สง่ผลกระทบถึงการดาํเนินงานประจาํวนั และมีคา่ความสญูเสยีที�ไมส่ามารถยอมรบัได ้ 
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วตัถปุระสงคข์องการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งของธนาคาร คือเพื�อใหแ้นใ่จว่าธนาคารจะสามารถตอบสนองภาระ

ผกูพนัเงินสดในเวลาที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพไดท้ั�งในปัจจบุนัและอนาคต ดว้ยเหตนุี � การบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพ

คลอ่งคือการรกัษาระดบัสินทรพัยส์ภาพคลอ่งที�มีคณุภาพดีและมีการกระจายพอรต์การลงทนุที�เหมาะสม รวมถึงมีเงินทุน

ตา่งๆ ภายใตภ้าวะปกติและภาวะวิกฤต เนื�องจากทิศทางของธนาคารที�ตอ้งการมีเครือขา่ยที�กวา้งขึ �นและการมุ่งเนน้ตลาด

ขนาดใหญ่ ธนาคารจึงมุ่งรกัษาฐานเงินฝากที�มีหลากหลายประเภท ประกอบดว้ยเงินฝากออมทรพัย ์เงินฝากกระแสรายวนั 

และเงินฝากระยะยาว เพื�อใหม้ีฐานเงินทุนขนาดใหญ่ที�มีเสถียรภาพ ธนาคารยงัคงสาํรองสภาพคล่องบางสว่นตลอดทั�งปี 

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของธนาคารมีความมั�นคง สอดคลอ้งกนัทั�งในเชิงกลยทุธ ์โครงสรา้ง และวิธีปฏิบตัิของธนาคาร 

 

ปัจจัยความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องที�สาํคัญของธนาคาร ไดแ้ก่ โครงสรา้งของแหล่งเงินทุนและการใช้ไปของเงินทุนของ

ธนาคาร การปรบัตวัของธนาคารพาณิชย ์เพื�อเพิ�มฐานเงินฝากที�มีตน้ทนุตํ�าในสภาวะที�อตัราดอกเบี �ยอยู่ในระดบัตํ�า และ

เพื�อรองรบัหลกัเกณฑก์ารดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพื�อรองรบัสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องที�มีความรุนแรง (Liquidity 

Coverage Ratio: LCR) ซึ�งจะเน้นการขยายเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากสะสมทรพัย์ที�ลูกค้าใช้เป็นบัญชีหลัก 

(Transactional Account) และหลักเกณฑ์การดาํรงแหล่งที�มาของเงินให้สอดคลอ้งกับการใช้ไปของเงิน (Net Stable 

Funding Ratio: NSFR) ซึ�งเนน้การรบัฝากเงิน การกู้ยืมเงิน และส่วนของผูถื้อหุน้ ใหส้อดคลอ้งกับการลงทุน การปล่อย

สินเชื�อ และการก่อภาระผูกพนั ในระยะ 1 ปีขา้งหนา้ นอกจากนี � การดาํเนินนโยบายการเงินของ ธปท.และธนาคารกลาง

ของประเทศสาํคญัทั�วโลก อาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนของการเคลื�อนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศเพิ�มขึ �น ส่งผลใหต้ลาด

การเงินมีความผนัผวนและอาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งและตน้ทนุในการจดัหาเงินทนุ 

 

การบริหารและควบคุมความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ธนาคารไดม้อบหมายความรบัผิดชอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริหาร

สินทรพัยแ์ละหนี �สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ซึ�งจะประชุมอย่างนอ้ยเดือนละครั�ง เพื�อ

หารือเกี�ยวกับความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง และประมาณการแหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยคณะกรรมการ ALCO เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการจดัการโดยรวมและการกาํกบัดแูลสภาพคลอ่ง และใหค้วามคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะต่อนโยบายการบริหาร

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ก่อนที�จะขอความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการ ALCO ยัง

รบัผิดชอบในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพดานความเสี�ยงและระดบัความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งที�ยอมรบัได ้ก่อนเสนอ

ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี�ยงด้านสินทรัพย์และหนี �สิน (ALM) เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบและทาํงานใกลชิ้ดกบัหนว่ยงานบรหิารเงิน ในการเฝา้ระวงัเกี�ยวกบัสภาวะตลาด ในขณะที�สาย

งานธุรกิจตา่งๆ ของธนาคารรบัผิดชอบการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์างธุรกิจที�แข็งแกรง่กบัผูฝ้ากเงินและแหลง่เงินทนุ

อื�นๆ หน่วยงานบริหารเงินทาํหนา้ที�เป็นผูบ้ริหารเงินทุนโดยรวม ตามความจาํเป็นหรือเมื�อมีภาวะฉุกเฉิน ธนาคารมีการ

บริหารจดัการสภาพคลอ่งอยา่งรดักุม เพื�อตอบสนองความตอ้งการในการดาํเนินงานประจาํวนั โดยมีการวดัและประมาณ

การกระแสเงินสดอยา่งสมํ�าเสมอจากการครบกาํหนดเวลาของสนิทรพัย ์หนี �สนิ ภาระผกูพนันอกงบดลุ และตราสารอนพุนัธ ์

ตามกรอบระยะเวลาครบกาํหนดในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สาํหรบัการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งสาํหรบับริษัท

ในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นลกัษณะการบรหิารแบบรวมศนูย ์(Centralise) ดงันั�น ธนาคารอาจพิจารณาและ

อนมุตัิวงเงินเพื�อสนบัสนนุสภาพคลอ่งแก่บรษัิทเหลา่นั�นตามวงเงินที�ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 
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ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งที�บริหารโดยธนาคารจะอยู่ภายใตเ้พดานความเสี�ยง และระดบัความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งที�

ยอมรบัได้ (Management Action Triggers: MATs) เพื�อแจ้งเตือนผูบ้ริการถึงสภาวะและแรงกดดันด้านสภาพคล่องที�

เกิดขึ �น นโยบายการบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร รวมทั�งสมมติฐานและเพดานความเสี�ยงจะมีการ

ทบทวนเป็นประจาํทกุปี หรอืเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ในการตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบ และ

การเปลี�ยนแปลงความตอ้งการทางธุรกิจและสภาวะตลาด ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องมีการตรวจสอบเป็นประจาํทกุวนั 

เพื�อใหม้ีการปฏิบตัิตามเกณฑค์วามเสี�ยงดา้นสภาพลอ่งทั�งภายใน และกฎระเบียบตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

 

ธนาคารมีการจดัทาํแผนฉกุเฉินดา้นสภาพคลอ่งเพื�อแจง้เตือนเพื�อใหม้ีการจดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพในช่วงวิกฤตสภาพ

คล่องและอยู่ภายใตส้ภาวะตลาดที�ไม่พึงประสงค ์แผนดงักล่าวประกอบดว้ยสององคป์ระกอบสาํคญั คือ ระบบเตือนภยั

ล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) และทีมผู้บริหารในภาวะวิกฤตสภาพคล่อง (Funding Crisis Management 

Team: FCMT) โดย EWS ไดร้บัการออกแบบมาเพื�อแจง้เตือนผูบ้ริหารของธนาคาร เมื�อใดก็ตามที�สภาพคล่องอาจจะมี

ความเสี�ยง จะมีกรอบการวิเคราะหใ์นการตรวจสอบปัญหาการขาดสภาพคลอ่งและการประเมินความตอ้งการเงินทนุและ

กลยุทธ์ในอนาคตหากเกิดวิกฤตสภาพคล่อง EWS ดังกล่าวประกอบดว้ยชุดตัวชี �วัด (ตรวจสอบกับเกณฑ์ที�กาํหนดไว้

ลว่งหนา้) ที�นา่เชื�อถือสามารถสง่สญัญาณความแข็งแกรง่ทางการเงินและความมั�นคงของธนาคาร การทดสอบสภาวะวิกฤต

สภาพคล่องโดยรวมของธนาคารจะดาํเนินการทุกครึ�งปีในการระบุและวดัผลกระทบทางการเงินและช่วยใหฝ่้ายจัดการ

สามารถดาํเนินการลว่งหนา้ได ้มีการจดัทาํโมเดลสถานการณจ์าํลองสภาวะวิกฤต 3 แบบคือ วิกฤตเฉพาะธนาคาร (Bank 

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

สมมติฐานที�ใช ้ไดแ้ก่ อตัราการไหลออกของเงินฝาก อตัราเบิกใชเ้งินกู ้และสว่นลดมลูคา่ของสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง ซึ�งจดัทาํ

เป็นเอกสารและผลการทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ALCO, RMC และคณะกรรมการธนาคาร ผลการทดสอบที�ผ่านมา

ไดชี้ �ใหเ้ห็นว่าธนาคาร มีสภาพคล่องเพียงพอที�จะตอบสนองความตอ้งการสภาพคลอ่งภายใตเ้งื�อนไขการทดสอบในภาวะ

วิกฤตตา่งๆ 

 

ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ยในบัญชีเพื�อการธนาคาร 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี �ยในบญัชีเพื�อการธนาคาร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมายถึงความเสี�ยง

ที�เกิดจากการที�สนิทรพัย ์หนี �สนิ และรายการนอกงบดลุที�อยูใ่นบญัชีเพื�อการธนาคารมีรอบระยะเวลาการปรบัดอกเบี �ยหรือ

การครบกาํหนดสญัญาไมต่รงกนั หรอืเมื�ออตัราดอกเบี �ยอา้งอิงของสินทรพัยแ์ละหนี �สนิมีการเปลี�ยนแปลงโดยไมส่อดคลอ้ง

กนั ซึ�งมีผลกระทบตอ่รายไดด้อกเบี �ยสทุธิและ/หรอืมลูคา่ของผูถื้อหุน้ 

 

ปัจจยัหลกัสาํหรบัความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี �ย ไดแ้ก่ สภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆ อตัราเงินเฟ้อ และการดาํเนินนโยบาย

การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสาํคญัทั�วโลก ซึ�งอาจส่งผลต่อทิศทางและระดบัของ

อัตราดอกเบี �ยโดยตรง หรือส่งผลต่อการเคลื�อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และกระทบทางออ้มมายังอัตราดอกเบี �ย 

นอกจากนั�น การแข่งขนัเพื�อเพิ�มหรือรกัษาสว่นแบ่งการตลาดของธนาคารพาณิชยใ์นดา้นเงินฝากและสินเชื�อ มีผลใหส้่วน

ตา่งดอกเบี �ยแคบลงดว้ย 
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ธนาคารบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี �ยผ่านนโยบายที�มีการกําหนดขึ �นโดยคณะกรรมการ ALCO ทั�งนี � 

IRRBB ที�ดาํเนินการโดยธนาคารจะเป็นไปตามระดับความเสี�ยงที�ยอมรบัไดซ้ึ�งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการ ALCO โดยรายงานต่อคณะกรรมการ BRCC และดว้ยการสนบัสนุนจากหน่วยงานบริหารความเสี�ยงดา้น

สินทรพัยแ์ละหนี �สิน (ALM) ในสายงานบริหารความเสี�ยง และหน่วยงานบริหารเงินกองทุนและงบดุลในสายงานการเงิน 

ทั�งนี � คณะกรรมการ ALCO จะรบัผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามงบดลุ การบรหิารธุรกิจ และกลยทุธก์ารป้องกนัความ

เสี�ยง เพื�อที�จะสรา้งความมั�นใจว่า IRRBB อยู่ในระดับความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้โดยมีบริหารเงินรบัผิดชอบในการบริหาร

จดัการ IRRBB รายวนั และปิดฐานะในบญัชีเพื�อการธนาคาร (gapping) รวมทั�งดาํเนินการตามของกลยุทธก์ารป้องกัน

ความเสี�ยง 

 

IRRBB วดัจากมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผูถื้อหุน้ (Economic Value of Equity: EVE) ซึ�งเป็นมาตรการวดัผลกระทบระยะยาว

ของการเคลื�อนไหวอย่างฉบัพลนัของอตัราดอกเบี �ยที�ครอบคลมุสินทรพัยแ์ละหนี �สินทั�งหมดของธนาคาร โดยกาํหนดและ

ประเมินความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี �ยเป็นค่าใชจ้่ายต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจของผูถื้อหุน้ (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของรายไดแ้ละ

เงินทนุที�คาดว่าจะเกิดขึ �นในอนาคต) เนื�องจากมลูค่าพอรต์สินทรพัยแ์ละหนี �สินจะเพิ�มขึ �นและลดลงตามการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราดอกเบี �ย มาตรการนี �จะช่วยใหธ้นาคารสามารถประเมินของความเสี�ยงและผลกระทบต่อเงินทุนโดยเนน้สถานะ

ของบญัชีเพื�อการธนาคารในปัจจุบนั ทั�งนี � EVE จะคาํนวณโดยใช ้re-pricing gap ในการวิเคราะหผ์ลกระทบที�เกิดจากการ

เคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี �ยของสนิทรพัยแ์ละหนี �สนิในช่วงเวลาตา่งๆ กนั  

 

การกาํหนดเพดานความเสี�ยง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบก่อนการควบคมุความเสี�ยงที�เกิดขึ �นจากผลกระทบต่อ

รายไดด้อกเบี �ยสทุธิ (NII) และความอ่อนไหวของ EVE โดยจะรายงานผลการวิเคราะหด์งักลา่วต่อคณะกรรมการ ALCO, 

RMC, BRCC และคณะกรรมการธนาคาร เป็นประจาํทกุเดือน 

 

ธนาคารบริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี �ย โดยการปรบัโครงสรา้งสนิทรพัยแ์ละหนี �สิน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้อตัรา

ดอกเบี �ยที�คาดการณ ์โดยคาํนงึถึงการเปลี�ยนแปลงของ NII และ EVE สาํหรบัผลของการทดสอบในภาวะวิกฤตจะใชใ้นการ

กาํหนดกลยุทธ์งบดุลที�เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายผลตอบแทนทางธุรกิจที�ระดบัความ

เสี�ยงที�ยอมรบัได ้

 

ความเสี�ยงด้านปฏิบัตกิาร  

 

ความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการ หมายถึงความเสี�ยงที�จะเกิดความเสียหายทั�งทางตรงและทางออ้มอนัเนื�องมาจากกระบวนการ

ควบคมุที�ไมเ่พียงพอ โดยอาจเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน บคุลากร ระบบงาน หรอืเหตกุารณภ์ายนอก  ซึ�งยงั

ประกอบดว้ยปัจจยัความเสี�ยงที�เกิดจากการขาดการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีหรอืการขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร ปัจจยัเหลา่นี �

สามารถสง่ผลกระทบในดา้นลบตอ่ผลประกอบการดา้นการเงินและเงินกองทนุของธนาคารได ้ 
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เพื�อใหก้ารบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการมีประสิทธิผล ธนาคารจึงไดจ้ดัใหม้ีนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิงาน เพื�อให้

ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และ

สอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล ทั�งนี � คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (RMC) มีอาํนาจหนา้ที�กาํหนดและนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร หรอืคณะกรรมการ BRCC ตามอาํนาจที�ไดร้บัมอบหมาย เพื�ออนมุตันิโยบายและแนวทางปฏิบตัิงาน

ในการบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบัติการที�เป็นไปตามหลกัปฏิบัติสากล  นอกจากนี � ธนาคารยังไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการ (Operational Risk Committee: ORC) เพื�อหารือ พิจารณากลั�นกรอง ประเมิน และให้

คาํแนะนาํในประเด็นตา่งๆที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการ และยงัครอบคลมุถึงเหตกุารณท์จุรติที�อาจเกิดขึ �น โดยมี

ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดความเสี�ยง ไดแ้ก่ ดา้นบคุลากร กระบวนการ ระบบ และเหตกุารณภ์ายนอก  

 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการของธนาคาร คือ การกาํหนดความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการความ

เสี�ยงด้านปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั�งในด้านธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบสนับสนุนการ

ปฏิบตัิงาน  โดยไดร้บัความรว่มมือจากผูบ้รหิารหนว่ยงานตลอดจนพนกังานผูป้ฏิบตัิการในหนว่ยงานนั�นๆ รวมถึงการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลทั�งภายในและภายนอก กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหนว่ยงานควบคมุที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนนโยบาย

และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ทั�งนี � เพื�อใหม้ั�นใจว่าหน่วยงานต่างๆไดม้ีการปลกูฝังวฒันธรรมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละ

การบริหารความเสี�ยงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตั�งผูป้ระสานงานดา้นกาํกับการปฏิบตัิงานและบริหารความ

เสี�ยงดา้นปฏิบตัิการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk Officer: DCORO) 

เพื�อติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการในหนว่ยงานนั�นๆ  

 

หน่วยงานบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการจะทาํหนา้ที�พฒันาเครื�องมือ ระบบ และกระบวนการใหส้ามารถระบุ ประเมิน 

ควบคมุ รายงานและติดตามความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการของธนาคารและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

ทั�งนี � หน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารและบริษัทย่อยในเครือของธนาคาร จะตอ้งมีการบริหารจัดการความเสี�ยงดา้น

ปฏิบตัิการโดยใชเ้ครื�องมือหรอืกระบวนการตอ่ไปนี � 

 

1. การประเมินความเสี�ยงดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment) 

ทกุหนว่ยงานจะตอ้งประเมินความเสี�ยงและควบคมุความเสี�ยงดว้ยตนเองและรายงานผลตอ่งานบรหิารความเสี�ยง รายงาน

เหลา่นี �จะใชเ้พื�อประเมินและวิเคราะหค์วามเสี�ยงที�เกิดขึ �นโดยรวมและใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนดแผนดาํเนินการแกไ้ขและ

ติดตาม นอกจากนี � ธนาคารยังมีการทบทวนในระดบัหน่วยงาน เพื�อพิจารณาว่าโครงสรา้งและกระบวนการทาํงานของ

หน่วยงานเหลา่นั�นมีความเหมาะสมหรอืไม ่อนัจะเป็นการช่วยลดอปุสรรคในการปฏิบตัิงานรวมทั�งแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ �นได้

ทนัเวลา ตลอดจนมีการกาํหนดหนา้ที�สาํหรบัผูป้ฏิบตัิงานทั�วทั�งองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ�งรวมถึงการ

กาํหนดขอบเขตหนา้ที�ความรบัผิดชอบและอาํนาจในการอนมุตัิที�ชดัเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดลุอาํนาจ รวมทั�งมีการ

ดแูลเรื�องความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ�งทาํใหม้ีความมั�นใจไดว้า่ธนาคารสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เนื�องและสอดคลอ้ง

ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเป็นที�ยอมรบัตามมาตรฐานสากล 
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2. การรายงานขอ้มูลความเสยีหายด้านปฏิบัตกิาร (Loss Event Data Reports) 

ธนาคารกาํหนดใหทุ้กหน่วยงานมีหนา้ที�รายงานขอ้มูลความเสียหายผ่านช่องทางที�ธนาคารกาํหนด รายงานขอ้มูลความ

เสยีหายนี �จะช่วยใหห้น่วยงานตา่งๆ พฒันากระบวนการประเมินและบรหิารความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการของตน และปอ้งกนัมิ

ใหเ้กิดเหตกุารณค์วามเสยีหายเช่นเดียวกนันี �ขึ �นอีกในอนาคต ขอ้มลูการรายงานเหตกุารณค์วามเสียหายดงักลา่วจะมีการ

รวบรวมและวิเคราะหเ์ชิงสถิติ เพื�อพฒันาและกาํหนดรูปแบบการคาํนวณเงินกองทนุของธนาคาร 

 

3. ดัชนีชี�วดัความเสี�ยงหลกั (Key Risk Indicators: KRI) 

ธนาคารไดน้าํ KRI มาใชเ้ป็นเครื�องมือในการบรหิารจดัการความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร ทั�งนี � สญัญาณ

เตือนลว่งหนา้ที�หนว่ยงานไดร้บัซึ�งเป็นผลจากการจดัทาํ KRI จะทาํใหฝ่้ายบริหารของหน่วยงานสามารถบรหิารจดัการและ

ติดตามผลการบรหิารจดัการความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง ทั�งนี � เพื�อปอ้งกนัและหลกีเลี�ยงความสญูเสยีหรอืความ

เสยีหายของหนว่ยงานที�อาจเกิดขึ �นจากความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

4. การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม (Control Issue Management: CIM) 

ประเด็นขอ้บกพรอ่งในการควบคมุถือเป็นชอ่งวา่งในการควบคมุการปฏิบตัิงานของธนาคาร ซึ�งการออกแบบวิธีการควบคมุที�

ไม่ดีเพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นสาเหตทุี�อาจทาํใหค้วามเสี�ยงที�คงอยู่เกินความเสี�ยงที�กาํหนดของธนาคาร 

สาํหรบับริหารจัดการขอ้บกพรอ่งเหล่านี � ธนาคารไดพ้ัฒนาแนวทางปฏิบัติงานบริหารจัดการประเด็นขอ้บกพร่องในการ

ควบคุมขึ �นเพื�อเป็นกรอบในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจุดประสงคข์องแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวเพื�อให้

ธนาคารมั�นใจว่าประเด็นขอ้บกพรอ่งต่างๆ ไดถู้กระบุและจาํแนกออกมา รวมถึงมีการกาํกับดูแลใหป้ระเด็นปัญหามีการ

แกไ้ขหรอืมีการรายงานอยา่งเหมาะสมตอ่ผูบ้รหิารของธนาคารเพื�อทราบตอ่ไป 

 

5. กระบวนการอนุมัตกิารออกผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product Approval Process) 

ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน จึงไดก้าํหนดกระบวนการ

พิจารณาอนมุตัิผลติภณัฑใ์หมท่ี�เขม้งวดโดยใหร้ะบแุละประเมนิความเสี�ยงที�ครอบคลมุความเสี�ยงดา้นตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 

ความเสี�ยงดา้นเครดิต ความเสี�ยงดา้นตลาด ความเสี�ยงดา้นปฏิบตัิการ เป็นตน้ รวมถึงกาํหนดใหม้ีการพิจารณาผลิตภณัฑ์

ใหม่อย่างครอบคลมุทกุดา้นโดยคณะทาํงานและหน่วยงานธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนเสนอลงนามเห็นชอบและนาํผลิตภณัฑ์

ออกสูต่ลาด รวมถึงจดัใหม้ีการทบทวนผลติภณัฑท์ี�ไดร้บัอนมุตัิเป็นประจาํทกุปี 

 

6. กระบวนการรับเรื�องร้องเรยีน (Complaint Management Process)  

ธนาคารตระหนกัถึงความเสี�ยงดา้นชื�อเสียง (Reputation Risk) และความพงึพอใจของลกูคา้ จึงกาํหนดใหม้ีหนว่ยงานและ

วิธีปฏิบัติในการรบัเรื�องรอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยจดัตั�งหน่วยงานกลางอิสระในการบริหารจัดการเรื�องรอ้งเรียนของลกูคา้ 

ได้แก่ หน่วยงานบริหารงานประสบการณ์ลูกค้า หรือ Customer Experience Management (CX) โดยทาํงานร่วมกับ

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์ (CIMB Thai Care Center) และหนว่ยงานอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการรบัเรื�องรอ้งเรยีนของลกูคา้

ได ้โดยหนว่ยงานบรหิารงานประสบการณล์กูคา้เป็นผูบ้รหิารจดัการเรื�องรอ้งเรยีนของลกูคา้ผา่นนโยบายและกระบวนการที�

จดัตั�งขึ �นตามหลกัเกณฑข์องกลุม่ซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหม้ั�นใจว่าเรื�องรอ้งเรยีนตา่งๆ ไดร้บั

การดาํเนินการแกไ้ขจากหนว่ยงานผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะเรื�องอยา่งมีประสทิธิผล เป็นธรรม และทนัเหตกุารณ ์
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นอกจากนี � หน่วยงานบริหารงานประสบการณล์กูคา้ยงันาํเสนอขอ้มูลความรูเ้กี�ยวกับลกูคา้จากผลสาํรวจตลอดจนความ

คิดเห็นและคาํแนะนาํของลกูคา้ที�รวบรวมจากช่องทางต่างๆ เพื�อใชใ้นการพัฒนาปรบัปรุงประสบการณล์กูคา้ใหด้ียิ�งขึ �น

อยา่งต่อเนื�องในทกุๆดา้น อนัจะนาํไปสูก่ารสรา้งความผกูพนัของลกูคา้กบัธนาคาร โดยการจดัเตรยีมขอ้มลูความรูเ้กี�ยวกบั

ลูกค้า และโครงการต่างๆ ที�จะนําไปสู่การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ

ประสบการณข์องลกูคา้ (Thailand Customer Experience Committee) และคณะกรรมการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั�งนี � ในช่วงที�มีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  ในปี 2563 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออกมาตรการช่วยเหลอืลกูคา้สินเชื�อผู้

ไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณล์กูคา้มีสว่นรว่มในการบริหารจดัการการสื�อสารและ

การลงทะเบียนของลกูคา้เพื�อเขา้รว่มมาตรการ และทาํหนา้ที�บริหารจดัการเรื�องรอ้งเรยีนที�เกี�ยวเนื�องกบัมาตรการดงักลา่ว

ของลกูคา้ เพื�อใหม้ั�นใจว่าทกุๆเสียงจากลกูคา้และทุกประเด็นขอ้ติดขดัต่างๆ จะไดร้บัการพิจารณาและแกไ้ขอย่างรวดเร็ว

และยั�งยืน 

7.  แผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง (Business Continuity Plan) 

ธนาคารกาํหนดใหม้ีการพฒันาและบริหารจัดการความต่อเนื�องทางธุรกิจ โดยที�ทุกหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึง

บรษัิทในเครือตอ้งวิเคราะหผ์ลกระทบทางธุรกิจและดาํเนินการเขียนแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจตามผลของการวิเคราะห ์

ตลอดจนใหม้ีการทดสอบแผนโดยอา้งอิงขั�นตอนที�ระบไุวใ้นแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง เพื�อใหแ้น่ใจ

ว่าเมื�อเกิดเหตุการณว์ิกฤตใดๆกระทั�งส่งผลชะงกังนัต่อธุรกิจที�สาํคญัของธนาคาร ธนาคารจะสามารถกูธุ้รกิจที�สาํคญันั�น

กลบัคืนมาและใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื�องไดท้ั�งหมดหรอืบางสว่นภายในเวลาที�ไดก้าํหนดไว ้ทั�งนี � เพื�อเป็นการรกัษาชื�อเสยีงและ

ความมั�นใจของลกูคา้ของธนาคารและบรษัิทในเครอื 

 

8. การตรวจสอบภายในและการกาํกับการปฏิบัติงาน 

ธนาคารมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในและหนว่ยงานกาํกบัการปฏิบตัิงานเป็นหนว่ยงานอิสระที�ช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการ BRCC ในการทาํหนา้ที�ตรวจสอบและกาํกบัการปฏิบตัิงาน โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึ�งรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที�ตรวจสอบการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลกัการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�ดี สว่นหน่วยงานกาํกับการ

ปฏิบัติงานซึ�งรายงานตรงต่อ BRCC ทาํหนา้ที�ติดตามควบคุมการดาํเนินงานของธนาคารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบของหนว่ยงานตา่งๆที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของธนาคาร 

 

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ  

ธนาคารไม่มีนโยบายที�จะลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศ โดยในปัจจุบนัธนาคารมีการถือหุน้ในบริษัทในต่างประเทศเป็น

จาํนวนที�ไมม่ีนยั 
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4. ทรัพยส์ินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1  ทรัพยส์ินถาวรหลกัที�บริษัทและบริษัทยอ่ยใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

(1)  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีที�ดินจาํนวน 1,962 ลา้นบาท อาคารจาํนวน 2,878 ลา้นบาท  อปุกรณ์

จาํนวน 2,140 ลา้นบาท และอื�นๆจํานวน 158 ลา้นบาท หักค่าเสื�อมราคาสะสมจาํนวน 3,872 ลา้นบาท กลุ่ม

ธนาคารมีที�ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิตามบญัชีจาํนวน 3,266 ลา้นบาท  ที�ดิน อาคารและหอ้งชดุดงักลา่วใชเ้ป็นที�

ทาํการของสาํนกังานใหญ่ ศนูยธ์ุรกิจ สาขา สาขายอ่ย และที�ทาํการของบรษัิทยอ่ย 

 

(2) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุม่กิจการมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถ

สรุปไดด้งัตอ่ไปนี � 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไมเ่กนิ 3 ปี 146 275 104 166 
3 - 5 ปี 1 3 1 2 
5 - 10 ปี - 2 - 2 

   รวม 147 280 105 170 

 

(3) ภาระผูกพันอื�น 
 

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มธนาคารมีภาระผูกพัน เนื�องจากกลุ่มธนาคารได้เข้าทาํ

สญัญาติดตั�งและพฒันาระบบคอมพิวเตอรก์บับรษัิทหลายแหง่ คงเหลอืมลูคา่ที�ทางกลุม่ธนาคารจะตอ้งจ่ายภายใต้

สญัญาดงักลา่วโดยสามารถสรุปตามสกลุเงินไดด้งัตอ่ไปนี �  

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
 

บาท 113 112 
รงิกติมาเลเซยี 2 9 
เหรยีญสหรฐัฯ - 3 

   รวม 115 124 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมและนโยบายการบริหารงาน 

 

 บรษัิทยอ่ย หมายถงึ บรษัิทที�ธนาคารมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบรษัิท  

เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งประโยชนจ์ากการดาํเนินการตา่งๆ ของบรษัิทนั�น  โดยธนาคารลงทนุในบรษัิทดงักลา่วไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

�� ของทนุที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษัิทนั�น 

 

บริษัทร่วม  หมายถึง บริษัทที�ธนาคารมีอาํนาจในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกับนโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงาน  โดยธนาคารลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ของ

บรษัิทนั�น 

 

 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หมายถึง บริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินและ/หรือธุรกิจสนับสนุนตามที�

ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด และธนาคารมีอาํนาจในการควบคุมกิจการ  โดยไดร้บัอนุญาตจัดตั�งกลุ่มธุรกิจทาง

การเงินจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  

ธนาคารยึดหลกันโยบายเกี�ยวกบัการลงทนุในบริษัทย่อยและบรษัิทรว่มตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุม่ 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลา่วคือ ธนาคารจะไม่ลงทนุในบริษัทใดเกินรอ้ยละ 10 ของหุน้ที�จาํหน่ายได้

แลว้ทั�งหมดของบรษัิทนั�น ยกเวน้ไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

 

1. การลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ�งธนาคารมีอาํนาจในการควบคุมกิจการและไดร้บัอนุญาต

จัดตั�งกลุ่มธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งแบ่งเป็นบริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงิน และบริษัทที�

ประกอบธุรกิจสนบัสนุน โดยจะเป็นบริษัทซึ�งจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการใหบ้ริการกับธนาคารและบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินของธนาคารเป็นหลกั 

 

ทั�งนี � ธนาคารไดร้บัอนญุาตจัดตั�งกลุม่ธุรกิจทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 10 มีนาคม 

2552  โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ประกอบดว้ยบรษัิทดงัตอ่ไปนี � 

 

1.1 บรษัิทที�ประกอบธุรกิจทางการเงิน  ไดแ้ก่  

(1)    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

(2) บรษัิท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้จาํกดั 

(3)    บรษัิท เวิลดล์สี จาํกดั   

1.2 บรษัิทที�ประกอบธุรกิจสนบัสนนุ ไดแ้ก่ 

(1)  บรษัิท ซีที คอลล ์จาํกดั   

 

2. การลงทนุในบรษัิทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ธนาคารจะลงทนุในบริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินเกินรอ้ย

ละ 10 ของหุน้ที�จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษัิทนั�นไดเ้ฉพาะในบรษัิทดงัตอ่ไปนี � 
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2.1 บริษัทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินที�ธนาคารไม่มีอาํนาจควบคุมกิจการ ทั�งนี � เฉพาะในกรณีที�ไดร้บั

อนญุาตใหถื้อหุน้อยูก่่อนแลว้  

2.2 บรษัิทที�ประกอบธุรกิจสนบัสนนุเพื�อประโยชนใ์นการดาํเนินงานของธนาคารและระบบสถาบนัการเงิน

โดยรวม  เช่น บริษัทขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ บรษัิทเนชั�นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ ์ บริษัท S.W.I.F.T และบริษัทไทยเรทติ �งแอนอิน

ฟอรเ์มชั�น เซอรว์ิส  เป็นตน้    

2.3 บริษัทที�ไดม้าจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี � การชาํระหนี � การบงัคบัชาํระหนี � หรือการประกนัการให้

สนิเชื�อ ที�ไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.4 บรษัิทซึ�งเดิมไดร้บัอนญุาตจาก ธปท.ไวแ้ลว้และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

2.5 บรษัิทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจสนบัสนนุที�ธนาคารไมม่ีอาํนาจควบคมุกิจการ หรอืบรษัิท

ที�ประกอบธุรกิจอื�น ทั�งนี �เฉพาะในกรณีที�เป็นการลงทนุผา่นบรษัิทที�ประกอบธุรกิจทางการเงินที�มีหนว่ยงานกาํกบัดแูลเป็น

การเฉพาะ (regulated entity) ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�หน่วยงานกาํกบัดแูล

ดงักลา่วอนญุาตใหส้ามารถลงทนุได ้ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารไมม่ีขอ้พิพาททางกฎหมายที�ธนาคารถกูเรยีกรอ้ง ที�อาจมีผลกระทบในทาง

ลบตอ่สนิทรพัยข์องธนาคาร ดว้ยเหตทุี�มลูคา่ที�เรยีกรอ้งมมีลูคา่เกินกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้สทุธิของธนาคาร 
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6.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 
 

6.1    ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อบรษัิท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107537002338 (เดิมเลขที� บมจ. 480) 

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย ์

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : อาคารหลงัสวน เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

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

โทรสาร : 0-2633-9026 

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Care 

Center 

: โทรศพัท ์ 0-2626-7777 

อีเมล ์ cimbthai.carecenter@cimbthai.com 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ : โทรศพัท ์ 0-2626-7820 

อีเมล ์ ir@cimbthai.com 

งานเลขานกุารบรษัิท : โทรศพัท ์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274 

อีเมล ์ cs@cimbthai.com 

เว็บไซต ์ : http://www.cimbthai.com 
  

 บุคคล/แหล่งอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�อยู ่ : เลขที� 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

SET Contact Center : 0-2009-9999 

เว็บไซต ์ : http://www.set.or.th/tsd 

อีเมล ์ : SETContactCenter@set.or.th 

ผู้สอบบัญช ี : บรษัิท ไพรซว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

ที�อยู ่ : เลขที� 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร ์ชั�น 15 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 0-2344-1000, 0-2286-9999 

โทรสาร : 0-2286-5050 

โดย : -     นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 5339 

-     นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตั ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 7352 

- นายไพบลู ตนักลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 4298 
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 นิติบุคคลที�ธนาคารถอืหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไปของจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ออกจาํหน่าย (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563) 

 บริษัท / สถานที�ตั�ง ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น
ทั�งหมดที�

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 
ที�ถอื 

ร้อยละ 

1. บรษัิท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้จาํกดั 

43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร ์ชั�น 25, 32 ถ. สาทรใต ้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์0-2684-6500 

ลสีซิ�ง หุน้สามญั 800,000,000 799,999,994  99.99 

2. บรษัิท ซีที คอลล ์จาํกดั 

128/229-234 อาคารพญาไทพลาซา่ ชั�น 21          

ถ. พญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์0-2626-7070 

ติดตามทวงหนี �

และเรยีกเก็บ

หนี � 

หุน้สามญั 385,000 384,993  99.99 

3. บรษัิท เวิลดล์สี จาํกดั 

43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร ์ชั�น 34 ถ. สาทรใต ้แขวง

ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์0-2675-6300  

ลสีซิ�ง หุน้สามญั 100,000,000 99,999,998 99.99 

4. บรษัิท ศรเีทพไทยพลาสเคม จาํกดั (ลม้ละลาย) 

1200 ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ โทรศพัท ์0-2398-0027   

ผลติภณัฑ์

พลาสติก 

หุน้สามญั 83,332 31,410 37.69 

5. บรษัิท เอ็มโฮมเอสพีว3ี จาํกดั (ชาํระบญัชี) 

1006/420 อาคารชดุมาสเตอรว์วิเอ็กเซ็กควิทีฟเพลส 

ชั�น 1 ถ. เจรญินคร แขวงบางลาํพ ูเขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ  

บรษัิทเฉพาะกิจ หุน้สามญั 10,000  1,282  12.82 

6. บรษัิท ตวนันาโฮเต็ล จาํกดั 

80 ถ. สรุวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรกั กรุงเทพฯ 

โทรศพัท ์0-2236-0361  

โรงแรม หุน้สามญั 33,909 3,390 10.00 

7. บรษัิท ซนัวาอินเตอรฟ์ูด้ จาํกดั 

2219-2223 ถ. เพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

ผลติอาหารกึ�ง

สาํเรจ็รูป 

หุน้สามญั 10,000,000 1,000,000 10.00 

8. บรษัิท สามชยั จาํกดั (มหาชน) 

522 รชัดาคอมเพลก็ซ ์ถ  . รชัดาภิเษก แขวงสามเสน

นอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

จาํหนา่ย

เครื�องใชไ้ฟฟา้ 

หุน้สามญั 40,000,000 4,000,000 10.00 

9. บรษัิท พี.ซี. พฒันาทรพัย ์จาํกดั (เลกิกิจการ) 

1600 ถ. เพชรบรุตีดัใหม ่มกักะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 

การพาณิชย ์ หุน้สามญั 10,000 9,993 99.93 
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 บริษัท / สถานที�ตั�ง ประเภทธุรกิจ 
ชนิดของ

หุ้น 

จาํนวนหุ้น
ทั�งหมดที�

ออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 
ที�ถอื 

ร้อยละ 

10. บรษัิท จดัหางานเอ็กเสคิวทิฟแมเน็จเมน้ท ์ เซอรว์ิส

เซส จาํกดั (ลม้ละลาย)   

295 ถ. พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ

แหลม กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์0-2689-2626    

ใหเ้ชา่

สาํนกังาน

อปุกรณแ์ละ

เฟอรน์ิเจอร ์

หุน้สามญั 2,000 340 17.00 

11. บรษัิท โกลเบิลลสิซิ�ง จาํกดั (พิทกัษ์ทรพัย)์ 

518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร ์ชั�น 8 ถ. เพลนิจิต 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์0-2652-0730 

ลสีซิ�ง หุน้สามญั 2,000,000 200,000 10.00 

12. บรษัิท ที.พ.ีเอฟ. ลสิซิ�ง จาํกดั (ลม้ละลาย)  

82  อาคารแสงทองธานี ชั�น25 ถ. สาทรเหนือ 

แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 

ลสีซิ�ง หุน้สามญั 6,000,000 600,000 10.00 

13. บรษัิท ยทูีเอ็มแอดไวเซอรรแีอนดแ์คปปิตอลแมเนจ็

เม็นท ์จาํกดั (บรษัิทรา้ง) 

44 ถ. หลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

ที�ปรกึษา หุน้สามญั 100,000 10,000 10.00 

14. บรษัิท เอส.พ.ีแอล  . ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั (บรษัิทรา้ง) 

149 อาคารโมเดอรน์โฮมทาวเวอร ์ถ. นนทร ีแขวงช่อง

นนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

อสงัหารมิทรพัย ์ หุน้สามญั 500,000   499,999  99.99 

15. บรษัิท ไทย–อลัตราออโตพารท์ จาํกดั (ลม้ละลาย) 

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

จ. ระยอง 

จาํหนา่ย 

อะไหลร่ถ 

หุน้สามญั 6,500,000 650,000 10.00 

16. บรษัิท แอ็ดวานซ ์แมนแูฟคเจอริ�ง ลสิซิ�ง จาํกดั 

(ลม้ละลาย) 

246 อาคารไทมส์แควร ์ชั�น 11 ถ .สขุมุวิท 12-14   

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

ลสีซิ�ง หุน้สามญั 20,000,000 2,000,000 10.00 

17. บรษัิท ทนุรวมการ โครงการบตัรขวญันคร จาํกดั 

(ลม้ละลาย) 

133/2 สขุมุวิท 21 ถ. สขุมุวิท แขวงคลองเตย       

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

การเงิน หุน้สามญั 240,000 40,000 16.67 

18. บรษัิท โมเดอรน์ แอพไพรซลั จาํกดั (บรษัิทรา้ง) 

3726/162-163 ชั�น 3 ถ. พระรามที� 3 แขวงบางโคล ่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

ผูป้ระเมินราคา

อสงัหารมิทรพัย ์

หุน้สามญั 20,000 2,000 10.00 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื�น 
 
6.2.1  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 

 

เศรษฐกิจไทยฟื� นจากภาคการส่งออก 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มฟื� นตัวจากภาคการส่งออกตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ที�ยงัมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นนโยบายการคลงัของประธานาธิบดีไบเดนที�เนน้เพิ�มรายไดใ้หค้รวัเรอืน

ระดบัลา่ง และนโยบายการเงินที�ผอ่นคลายตอ่เนื�อง ทั�งอตัราดอกเบี �ยตํ�าลากยาวและมาตรการอดัฉีดสภาพคลอ่ง ขณะที�

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ น่าจะปรบัตัวดีขึ �นได ้แมจ้ะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่เป็นระยะๆ นอกจากนี � 

เศรษฐกิจคู่คา้สาํคญัของไทย เช่น จีน ญี�ปุ่ น อาเซียน และยโุรป ก็จะมีการเติบโตที�เรง่แรงขึ �นจากปี 2563 ตามการฟื�นตวั

ของการสง่ออก และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในแตล่ะประเทศ และเมื�อการสง่ออกสนิคา้ฟื�นตวั ภาคการผลิตก็จะเรง่ขึ �น 

แมก้ารลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ในพื �นที�ภาคตะวนัออกหรือการลงทนุภาคเอกชนใหม่ๆ อาจล่าชา้ตามการฟื�นตวัของ

ความเชื�อมั�นนกัลงทนุ โดยเฉพาะจากนกัลงทนุตา่งชาติ แตจ่ากกาํลงัการผลติที�ขยบัขึ �นจะทาํใหเ้กิดการจา้งงาน การขยาย

ชั�วโมงการทาํงาน สง่ผลใหร้ายไดข้องครวัเรือนและกาํลงัซื �อโดยรวมดีขึ �น ซึ�งสอดรบักบัรายไดภ้าคเกษตรที�มีทิศทางสดใส

ขึ �นตามปริมาณผลผลิตที�น่าจะฟื�นตัวดีขึ �นหลงัจากเผชิญปัญหาภยัแลง้ในปีที�ผ่านมา และน่าจะส่งเสริมใหก้ารบริโภค

สินคา้มีการเติบโตที�ดีขึ �น ตลอดจนมีการกระจายตวัจากสินคา้ไม่คงทนในกลุ่มอาหารและเครื�องดื�ม ไปสู่สินคา้คงทน

โดยเฉพาะรถยนตใ์นช่วงครึ�งหลงัของปี 2564 ภายหลงัการฟื�นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนและสนบัสนุนใหค้วาม

เชื�อมั�นของผูบ้ริโภคขยบัสงูขึ �น ในส่วนแรงสนบัสนนุจากนโยบายภาครฐัน่าจะยงัมีต่อเนื�อง ทั�งจากมาตรการกระตุน้การ

บริโภคและการท่องเที�ยวในประเทศ รวมถึงการลงทุนภาครฐัที�อาจขยบัเป็นโครงการจา้งงานในพื �นที�ชนบทเพื�อใหเ้กิด

รายไดใ้นทอ้งที�ไดด้ีขึ �น ในสว่นมาตรการทางการเงิน คาดวา่ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) จะไมล่ดดอกเบี �ยเพิ�มเติม แต่

มีแนวโนม้จะมีการอดัฉีดสภาพคลอ่งเพิ�มเติมมาช่วยสนบัสนนุกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเป็นมาตรการที�ตรงจุดแทน และอาจ

ผ่อนคลายกฎเกณฑต์่างๆ เพื�อสนบัสนนุใหส้ินเชื�อเติบโตไดด้ีขึ �น อย่างไรก็ดี ปัจจยัเสี�ยงของการฟื�นตวัของเศรษฐกิจไทย

นา่จะอยู่ที�ภาคการทอ่งเที�ยวเป็นหลกั เพราะกว่าที�จะสามารถเปิดประเทศใหต้่างชาติเดินทางไดส้ะดวกมากขึ �นในช่วงครึ�ง

ปีหลงั ธุรกิจกลุ่มโรงแรม รา้นอาหาร การขนส่ง และภาคการคา้ปลีกต่างยงัประสบปัญหาขาดรายได ้และอาจทาํใหก้าร

จา้งงาน การใชจ้่ายของคนในกลุม่นี �ยงัฟื�นตวัชา้ โดยสรุป สาํนกัวิจยัของธนาคารมองวา่เมื�อประเทศสาํคญัเริ�มเปิดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจมากขึ �น แมโ้ควิด-19 ยงัคงมีการระบาดอยู่ แต่ดว้ยมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาครฐั ประกอบกบัฐานที�ต ํ�า

ในปีที�ผ่านมา เศรษฐกิจโลกปี 2564 น่าจะฟื�นตวัไดด้ี ซึ�งจะสนับสนุนการส่งออกสินคา้ของไทยและเป็นปัจจัยผลกัดัน

เศรษฐกิจไทยไปดว้ย 

 

ระวังเงนิร้อนฉุดบาทแข็ง 
แม้เศรษฐกิจปี 2564 จะกาํลังฟื� นตัวได้ดีขึ�นผ่านเครื�องยนตส์าํคัญคือภาคการส่งออกสินค้า แต่ปัจจัยเสี�ยงที�เป็น

ตัวแปรสาํคัญที�จะกระทบภาคการค้าระหว่างประเทศคือ ค่าเงินบาทที�มีทิศทางแข็งค่าเทียบดอลลารส์หรฐัฯ และอาจ

แข็งค่าเทียบประเทศคู่คา้สาํคญัรายอื�นๆ ของไทยดว้ย โดยเงินบาทที�แข็งค่ามาจากสองปัจจัย ปัจจัยแรก เกิดจากการ

เกินดลุการคา้ที�มากขึ �นตามการสง่ออก ขณะที�การนาํเขา้ โดยเฉพาะการนาํเขา้เครื�องจกัรอาจยงัไมเ่ติบโตมากนกัตามการ

ลงทนุภาคเอกชนที�ยงัฟื�นตวัชา้ และปัจจัยที�สอง คือ กระแสเงินไหลเขา้ในตลาดทนุที�มากขึ �น ทั�งจากการคลายความกงัวล
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ในวิกฤติเศรษฐกิจ จากสภาพคลอ่งที�ลน้ระบบตลาดการเงินในประเทศสหรฐัฯ และอีกหลายประเทศ สง่ผลใหเ้งินลงทนุเก็ง

กาํไรจากตา่งชาติเขา้มาในตลาดหุน้และตลาดพนัธบตัรไทย ซึ�งเงินรอ้นหรอืเงินลงทนุหวงัผลกาํไรระยะสั�นจากสภาพคลอ่ง

ที�ลน้เหลา่นี � ประกอบกบัปัจจยัพื �นฐานของไทยที�เกินดลุบญัชีเดินสะพดัตอ่เนื�อง นา่จะมีสว่นสาํคญัใหเ้งินบาทแข็งคา่ไดเ้รว็

ในปี 2564 โดยสาํนกัวิจัยมองว่าเงินบาทที�แข็งค่าไดถ้ึงรอ้ยละ 5.3 จากปลายปี 2563 หรือไปแตะระดบั 28.60 บาทต่อ

ดอลลารส์หรฐัฯ ปลายปี 2564 อาจมีผลใหก้ารสง่ออกสนิคา้เติบโตไดช้า้ลงกว่ากรณีที�เงินบาทไม่ไดแ้ข็งคา่เช่นที�คาดนี � แม้

การสง่ออกรูปดอลลารส์หรฐัฯ ยงัเป็นบวกตามความตอ้งการที�ดีขึ �นในตลาดโลก เงินบาทที�แข็งคา่เรว็และแรงอาจดเูป็นไป

ไดย้าก แต่หากดูภาพการเคลื�อนไหวของเงินบาทที�แข็งค่าเทียบดอลลารส์หรฐัฯ หลงัวิกฤติการเงินโลกในปี 2551 ช่วงที�

ธนาคารกลางสหรฐัฯดาํเนินมาตรการ Qualitative Easing (QE) ต่อเนื�องและหลงัจากตลาดคลายความกังวลต่อสภาพ

คล่องรูปดอลลารส์หรฐัฯ อาจไดเ้ห็นเงินรอ้นท่วมตลาดเกิดใหม่อีกรอบ ผูส้่งออกอาจลองหาผลิตภัณฑท์างการเงินช่วย

ปอ้งกนัความเสี�ยงจากเงินบาทแข็งและหาทางถือเงินดอลลารส์หรฐัฯไวใ้ชจ้่ายมากกวา่แลกกลบัเป็นเงินบาทเพื�อลดตน้ทนุ

จากการแลกเปลี�ยนเงิน 

 

สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 

ในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ �.� ปรับตัวดีขึ�นจากที�หดตัวร้อยละ �.� ในปี 2563 โดยอาจ

เห็นเศรษฐกิจไทยเริ�มขยายตวัจากช่วงเวลาเดียวกนัปีที�ผ่านมาไดใ้นไตรมาสที�สองปี 2564 แตภ่าพของเศรษฐกิจที�ฟื�นตวั

นา่จะมีความชดัเจนในช่วงครึ�งปีหลงั โดยแรงสนบัสนนุใหเ้ศรษฐกิจเติบโตไดด้ีกวา่คาดน่าจะมาจากการแจกจ่ายวคัซีนได้

ทั�วถึงที�จะช่วยใหภ้าคการท่องเที�ยวกลบัมาไดเ้ร็ว ขณะที�ปัจจยัเสี�ยงของเศรษฐกิจไทยยงัคงเหมือนปี 2563 ไดแ้ก่ ปัญหา

การเมือง เงินบาทที�แข็งค่า การระบาดของโรคโควิด-19 รอบสอง และสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯและจีนที�อาจดาํเนิน

ต่อ แมน้ายโจ ไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรฐัฯ รวมถึงกระแสกีดกันโลกาภิวตันท์ี�ประเทศต่างๆ อาจเลือกใช้สินคา้ใน

ประเทศเพื�อสนบัสนนุการจา้งงานและธุรกิจในประเทศ หรือแมแ้ต่สนบัสนุนการท่องเที�ยวภายในหรือกีดกนัการเดินทาง

ออกนอกประเทศแมม้ีวคัซีนโควิด เพื�อสนบัสนุนการฟื�นตวัของอุตสาหกรรมท่องเที�ยวในประเทศและป้องกันเงินรั�วไหล

ออกไปใชจ้่ายต่างประเทศ ซึ�งประเทศไทยเป็นประเทศเปิดขนาดเล็กจะไดร้บัผลเชิงลบจากปัจจยัตา่งประเทศผ่านการแข็ง

ค่าของเงินบาทและการกีดกันการค้ามากกว่าปัจจัยการเมืองหรือการระบาดรอบสอง คงต้องฝากความหวังกับทั�ง

กระทรวงการคลงัและธปท.ในการสกดัเงินรอ้น หรอืหามาตรการเรง่ใหเ้กิดความตอ้งการเงินดอลลารส์หรฐัฯเพื�อไปลงทนุ

ตา่งประเทศ เพื�อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท แตส่าํนกัวิจยัเชื�อวา่มาตรการเหลา่นี �คงยากที�จะตา้นทานกระแสเงินรอ้นได ้

เศรษฐกิจไทยที�กาํลงัฟื�นตวัในปีหนา้อาจเป็นในลกัษณะที�ฟื�นเพียงภาคการสง่ออก แตอ่ปุสงคใ์นประเทศยงัออ่นแอหรอืฟื�น

ตวัชา้ โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ที�ยงัมีปัญหายอดขายเติบโตชา้ หนี �เสยีที�สงูขึ �นในระบบอาจ

สง่ผลใหธ้นาคารพาณิชยร์ะมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเชื�อธุรกิจ ประกอบกบัหนี �ครวัเรอืนที�ยงัสงูมีผลใหค้นระมดัระวงัการใช้

จ่าย ชั�วโมงการทาํงานยงัไม่กลบัขึ �นไปเป็นปกติสง่ผลใหร้ายไดย้งัไมก่ลบัไปในช่วงก่อนโควิด ซึ�งในปีหนา้นี � อาจยงัคงเห็น

ภาพเศรษฐกิจไทยที�แมก้าํลงัฟื�นตัว แต่จะเริ�มที�ภาคส่งออกก่อนที�กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผ่านมาช่วยพยุงภาคใน

ประเทศ และอาจเห็นเศรษฐกิจในประเทศที�แข็งแกรง่ชัดเจนมากขึ �นในช่วงครึ�งปีหลงั ก่อนที�เศรษฐกิจไทยจะฟื�นตวัได้

ชดัเจนดงัเช่นช่วงก่อนวิกฤติโควิด-19 ในปี 2565  
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กิจกรรมและการดาํเนินงานดา้นภาพลกัษณท์ี�สาํคัญในรอบปี 

 ปี 2563 นบัเป็นปีแหง่ความทา้ทายสาํหรบัมวลมนษุยชาติในการเผชิญหนา้และรบัมือกบัสถานการณแ์พรร่ะบาด

ของโรคโควิด-19 ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจทั�วโลก รวมถึงการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมการใชชี้วิตในรูปแบบ 

“วิถีใหม”่ (New Normal) ของคนในสงัคมเพื�อใหส้ามารถดาํรงอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติ     

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตระหนกัถึงภารกิจสาํคญัในฐานะสถาบนัทางการเงินที�ตอ้งรว่มขบัเคลื�อนเศรษฐกิจและ

สงัคมใหก้า้วไปขา้งหนา้ โดยดาํเนินการตามนโนบายของ ธปท. ดว้ยมาตรการช่วยเหลือลกูคา้ของธนาคารและบรษัิทใน

เครอืที�ไดร้บัความเดือดรอ้นจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในเรื�อง

การทาํธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบวิถีใหม่ที�เนน้การปรบัตวัเขา้สูโ่ลกดิจิทลัมากขึ �น สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องธนาคารที�

มุง่มั�นในการกา้วไปสูก่ารกา้วไปสูก่ารเป็นธนาคารชั�นนาํของอาเซียนที�ขบัเคลื�อนดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital-led Bank 

with ASEAN Reach) ภายใตค้าํมั�นสญัญาของแบรนด ์(Brand Promise) “FORWARD” ตามนโยบายของกลุม่ซีไอเอ็มบี 

เพื�อตอกยํ�าจุดยืนของธนาคารที�ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะกลุม่ และพรอ้มสนบัสนนุความตอ้งการ

ของลกูคา้ในการมุง่สูเ่ปา้หมายที�ตั�งไว ้ซึ�งถือเป็นพนัธกิจหลกัในการสรา้ง Brand Awareness ใหเ้ป็นที�รูจ้กัในวงกวา้งมาก

ขึ �น  

 

 ปี 2563 จึงเป็นปีที�ธนาคารใหค้วามสาํคญักับการสื�อสารเพื�อเชื�อมต่อจุด (Connecting the Dots)  โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งการสื�อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communications) โดยการใชส้ื�อสงัคมออนไลนข์องธนาคาร ทั�ง Facebook, 

LINE, Instagram, Twitter, LinkedIn และ YouTube ในการนาํเสนอขอ้มูลมาตรการความช่วยเหลือลกูคา้ของธนาคาร

และบรษัิทในเครอื ขอ้มลูผลิตภณัฑ ์เรื�องนา่รูท้างการเงิน กิจกรรมและโปรโมชั�นทางการตลาด หรือแมแ้ตค่วามรูท้ั�วไปใน

ชีวิตประจาํวนั ตลอดจนการสื�อสารเพื�อเชื�อมต่อระหว่างพนกังานของธนาคารที�ปฏิบตัิงานที�สาํนกังานใหญ่ สาขา และที�

บา้น ดว้ยช่องทาง CIMB Thai Internal Live ซึ�งเป็น เฟซบุ๊กกลุม่ปิด (Facebook Closed-group) ของธนาคาร เพื�อสรา้ง

โอกาสในการเรยีนรูอ้งคค์วามรูน้วตักรรมทางการเงิน พรอ้มกบัทาํความเขา้ใจกบัสถานการณท์ี�เกิดขึ �น รวมถึงรบัทราบแนว

ทางการปฏิบตัิงานเพื�อความตอ่เนื�องทางธุรกิจ เพราะธนาคารเชื�อวา่จดุเริ�มตน้ในการสรา้งแบรนดท์ี�ดี และการใหบ้รกิารที�ดี 

ควรเริ�มตน้จากความเขา้ใจของพนกังานในองคก์ร เพื�อใหส้ามารถสง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�ดีมีคณุภาพแก่ลกูคา้  

 

 แมว้่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของคนในสงัคม และการ

ดาํเนินธรุกิจทกุภาคสว่น แต่ในอีกดา้นหนึ�งสถานการณด์งักลา่วก็เป็นปัจจยักระตุน้ใหโ้ลกธุรกิจปรบัตวัรอบทิศทางเพื�อให้

สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื�อง เช่นเดียวกับกลุ่มซีไอเอ็มบีและธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที�ยงัคงตอกยํ�าความเป็น

ธนาคารอาเซียนที�มองเห็นและเขา้ใจเสนห่ข์องความแตกตา่งหลากหลายอนัเป็นหนึ�งเดียวของอาเซียน พรอ้มประสานพลงั

เพื�อสรา้งโอกาสทางการเงินสาํหรบัทุกกลุ่มที�เกี�ยวขอ้งใหก้า้วไปขา้งหนา้ สอดคลอ้งกับปณิธาน “FORWARD ASEAN” 

ผ่านภาพโฆษณาที�เผยแพรทุ่กช่องทางของธนาคาร รวมถึงติดตั�งสติกเกอร ์ณ พื �นที�สาขาของธนาคาร ซึ�งถือเป็นการใช้

พื �นที�สื�อของธนาคารใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดอีกดว้ย นอกจากนี � การถ่ายทอดเรื�องราว “ASEAN CHARMS” หรือ “มนต์

เสนห่แ์หง่อษุาคเณย”์ ผา่นผลงานปฏิทินของธนาคาร  ไดร้บัรางวลัชนะเลศิปฏิทินดีเดน่ “ปฏิทินชนิดตั�งโต๊ะ ประเภททั�วไป” 

ประจาํปี 2563 จากงานรางวลั“สรุิยศศิธร” ครั�งที� 40  จดัโดยสมาคมนกัประชาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย  ซึ�งตอกยํ�าความ

เป็นธนาคารอาเซียนใหช้ดัเจนยิ�งขึ �น  
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 ในปี 2563 ธนาคารยังคงจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาเป็นปีที�  3 ภายใต้ชื�องาน “CIMB Thai Triathlon 

FORWARD ASEAN Pride” ซึ�งมีผูส้นใจสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัมากกวา่ 800 คน แตด่ว้ยสถานการณแ์พรร่ะบาดของโค

วิด-19 ทาํใหต้อ้งเลื�อนวนัแข่งขนัจากเดิมวนัที� 5 กรกฎาคม 2563 เป็นวนัที� 13 ธันวาคม 2563 พรอ้มกับเพิ�มมาตรการ

รกัษาความปลอดภยัทั�งในการแข่งขนัและมาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 อย่างรดักุม ซึ�งกิจกรรม

การแขง่ขนัไตรกีฬานี � ถือเป็นการสรา้ง Brand Awareness และชื�อเสยีงของธนาคารใหเ้ป็นที�จดจาํในวงกวา้งมากยิ�งขึ �นอีก

ดว้ย  

 

 นอกจากนี � ธนาคารได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงิน Money Expo รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 

นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ และสงขลา (อาํเภอหาดใหญ่) ภายใตแ้นวคิด “เรือนเพาะชาํความสขุ” ที�เนน้การขยาย

ฐานลกูคา้ในแต่ละภมูิภาค มุง่เนน้ใหท้กุคนมีสขุภาพทางการเงินแข็งแรง คณุภาพชีวิตที�ดียิ�งขึ �น ควบคู่กบัสขุภาพที�ปลอด

จากโรคติดเชื �อโควิด-19 โดยปรบัเปลี�ยนรูปแบบสื�อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ จากสิ�งพิมพใ์หเ้ป็นสื�อดิจิทลัที�ผูส้นใจสามารถ

สแกน QR Code เพื�อดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และรายการโปรโมชั�นได้ โดยไม่ตอ้งสมัผัสสื�อ ทั�งนี � ธนาคารไดร้บั

รางวลับธูสวยงามยอดเยี�ยม ประเภทพื �นที�ขนาด 200–262 ตารางเมตร ในงาน Money & Banking Award 2020 โดยบธู

ของธนาคารไดร้บัการออกแบบใหธ้นาคารเป็นเสมือนเรือนเพาะชาํความสขุ ทาํหนา้ที�ใหค้าํปรกึษาวางแผนทางการเงิน

และใหบ้รกิารทางการเงิน เพื�อช่วยใหผ้ลตอบแทนของลกูคา้งอกเงยยิ�งขึ �น 

 

 ธนาคารยังคงใหค้วามสาํคญักับการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ข่าวสารความเคลื�อนไหวของธนาคารอย่าง

ตอ่เนื�องโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในช่วงที�สงัคมตอ้งการรบัทราบขา่วสารที�ถกูตอ้งและฉบัไว ไมว่า่จะเป็นการปรบัตวัทางธุรกิจเชิง

รุกเพื�อรบัมือกับโควิด-19 โอกาสการลงทนุในอาเซียน นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์และช่องทางการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคที�

หลากหลายยิ�งขึ �น รวมถึงขา่วสารดา้นผลงานวิจยัและวิเคราะหเ์ศรษฐกิจทั�งในประเทศและตา่งประเทศ โดยสาํนกัวิจยัของ

ธนาคาร  ซึ�งไดร้บัความสนใจอยา่งสงูจากสื�อมวลชนในการนาํเสนอขา่วตลอดมา  
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้   
 
7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2563 ทนุจดทะเบียนและทนุที�ออกและชาํระแลว้ของธนาคารเป็นดงันี � 

 

ทนุจดทะเบียน  17,411,130,874.00 บาท (หนึ�งหมื�นเจ็ดพนัสี�รอ้ยสบิเอ็ดลา้นหนึ�งแสนสาม

หมื�นแปดรอ้ยเจ็ดสบิสี�บาท) แบง่ออกเป็น  

:   หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ (สามหมื�นสี�พนัแปดรอ้ยยี�สิบสองลา้นสอง

แสนหกหมื�นหนึ�งพนัเจ็ดรอ้ยสี�สิบแปดหุน้) มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

(หา้สบิสตางค)์ 

:   หุน้บรุมิสทิธิ    -ไมม่ี -  

ทนุที�ออกและชาํระแลว้  17,411,130,874.00 บาท (หนึ�งหมื�นเจ็ดพันสี�รอ้ยสิบเอ็ดลา้นหนึ�งแสนสาม

หมื�นแปดรอ้ยเจ็ดสิบสี�บาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น 

(สามหมื�นสี�พนัแปดรอ้ยยี�สบิสองลา้นสองแสนหกหมื�นหนึ�งพนัเจ็ดรอ้ยสี�สบิแปด

หุน้) มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

หุน้บรุมิสทิธิ   -ไมม่ี- 

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
 

(1)  รายชื�อผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ก.  กลุม่ผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที� 8 พฤษภาคม 2563 ไดแ้ก่ 

ลาํดับ รายชื�อผู้ถอืหุ้น  จาํนวนหุน้ที�ถอื  ร้อยละ (%) 

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

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

3 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั            142,487,915                0.41  

4 นายพิสฐิ พฤกษ์ไพบลูย ์              44,326,382                0.13  

5 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์SET Banking Sector Index              29,331,208                0.08  

6 นายอนนัต ์รุง่วิทยาคม              15,206,500                0.04  

7 นายประชา ชยัสวุรรณ              14,365,733                0.04  

8 นายประวติร พนัธส์ายเชื �อ 

 

             13,997,591                0.04  
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ลาํดับ รายชื�อผู้ถอืหุ้น  จาํนวนหุน้ที�ถอื  ร้อยละ (%) 

9 นายสมชาติ นาํศรเีจรญิสขุ              13,684,881                0.04  

10 นางจรูญลกัษณ ์พานชิชีวะ              11,761,750                0.03  

  ผูถื้อหุน้รายอื�น            754,372,356                2.17  

  รวมจาํนวนผู้ถอืหุน้ 7,815 ราย 34,822,261,748                   
100.00    ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย      จาํนวน  7,749    ราย          1,006,576,354  2.89 

  ผูถื้อหุน้สญัชาติตา่งดา้ว  จาํนวน     66    ราย         33,815,685,394  97.11 

                     รวมจาํนวน     7,815   ราย 34,822,261,748 100.00 

 
ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีอํานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมี

นัยสาํคัญ  

กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที�มีอาํนาจควบคมุการวางแผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคารอยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ 

CIMB Bank Berhard ซึ�งไดเ้ขา้ถือหุน้ธนาคารทั�งหมดจาํนวน  33,021,971,285 ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 94.83  

ของหุน้ที�ออกและจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั�งหมดของธนาคาร 

 

(2)   การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษัิทอื�น (Holding Company)   

- ไมม่ี - 

 

(3)  ขอ้ตกลงระหวา่งกนัในกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ในเรื�องการออกหลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานของบรษัิท 

- ไมม่ี - 

 
7.3   การออกหลกัทรัพยอ์ื�น  
 

การออกตราสารหนี�ของธนาคาร (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563) 

  

ประเภท 
หลักทรัพย ์

อัตราดอกเบี�ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธ ิ

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2563 
 

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู ้

1. ตราสารดอ้ย

สทิธิเพื�อนบัเป็น

เงินกองทนุ

รอ้ยละ 5.35 

ตอ่ปี 

11 

กรกฎาคม 

2569 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกาํหนด 

ในแตล่ะชดุของตราสารดอ้ย

สทิธิ ถา้มีการเรยีกใชส้ทิธิใน

570 ลา้นรงิกิต

มาเลเซีย 

อนัดบั

ความ

นา่เชื�อถือ

ไมม่ี 
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ประเภท 
หลักทรัพย ์

อัตราดอกเบี�ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธ ิ

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2563 
 

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู ้

ประเภทที� 2/1 การซื �อ ผูอ้อกตราสารดอ้ย

สทิธิสามารถไถ่ถอนและ

ยกเลกิไดเ้ต็มจาํนวนแตไ่ม่

รวมจาํนวนเงินตน้ในวนัใช้

สทิธิ โดยตอ้งไดร้บัการ

อนมุตัิจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย และเสนอให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

พิจารณาก่อนวนัเรยีกใช้

สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบี �ยรอ

ตดับญัชี ดอกเบี �ยคา้งจา่ย 

แตไ่มร่วมดอกเบี �ยคา้งรบั) 

การไถ่ถอนของผูอ้อกตรา

สารดอ้ยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 

ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ

ชดุอื�นๆ โดย 1. แผนการไถ่

ถอนหรอืการทดแทนจะตอ้ง

รวมตราสารทางการเงินอื�นๆ

ที�เทียบเทา่หรอืสงูกวา่ตรา

สารดอ้ยสทิธิที�จะถกูไถ่ถอน

ทั�งทนัทีหรอืก่อนหนา้ และ 

2. การออกตราสารทาง

การเงินอื�นๆทดแทนจะไม่

สง่ผลตอ่ความสามารถใน

การดาํเนินธุรกิจของผูอ้อก

ตราสาร 

ของหุน้กู ้ 

AA3 โดย 

RAM 

Rating 

Services 

Berhad 

2. ตราสารดอ้ย

สทิธิเพื�อนบัเป็น

เงินกองทนุ

รอ้ยละ 5.20 

ตอ่ปี 

29 มีนาคม 

2571 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกาํหนด 

ในแตล่ะชดุของตราสารดอ้ย

สทิธิ ถา้มีการเรยีกใชส้ทิธิใน

390 ลา้นรงิกิต

มาเลเซีย 

อนัดบั

ความ

นา่เชื�อถือ

ไมม่ี 
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ประเภท 
หลักทรัพย ์

อัตราดอกเบี�ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธ ิ

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2563 
 

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู ้

ประเภทที� 2/1 การซื �อ ผูอ้อกตราสารดอ้ย

สทิธิสามารถไถ่ถอนและ

ยกเลกิไดเ้ต็มจาํนวนแตไ่ม่

รวมจาํนวนเงินตน้ในวนัใช้

สทิธิ โดยตอ้งไดร้บัการ

อนมุตัิจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย และเสนอให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

พิจารณาก่อนวนัเรยีกใช้

สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบี �ยรอ

ตดับญัชี ดอกเบี �ยคา้งจา่ย 

แตไ่มร่วมดอกเบี �ยคา้งรบั) 

การไถ่ถอนของผูอ้อกตรา

สารดอ้ยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 

ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ

ชดุอื�นๆ โดย 1. แผนการไถ่

ถอนหรอืการทดแทนจะตอ้ง

รวมตราสารทางการเงินอื�นๆ

ที�เทียบเทา่หรอืสงูกวา่ตรา

สารดอ้ยสทิธิที�จะถกูไถ่ถอน

ทั�งทนัทีหรอืก่อนหนา้ และ 

2. การออกตราสารทาง

การเงินอื�นๆทดแทนจะไม่

สง่ผลตอ่ความสามารถใน

การดาํเนินธุรกิจของผูอ้อก

ตราสาร 

ของหุน้กู ้ 

AA3 โดย 

RAM 

Rating 

Services 

Berhad 

3. ตราสารดอ้ย

สทิธิเพื�อนบัเป็น

เงินกองทนุ

รอ้ยละ 4.15 

ตอ่ปี 

6 กรกฎาคม  

2572 

ไมม่ี การไถ่ถอนก่อนกาํหนด 

ในแตล่ะชดุของตราสารดอ้ย

สทิธิ ถา้มีการเรยีกใชส้ทิธิใน

550 ลา้นรงิกิต

มาเลเซีย 

อนัดบั

ความ

นา่เชื�อถือ

ไมม่ี 
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ประเภท 
หลักทรัพย ์

อัตราดอกเบี�ย 
วันครบ

กาํหนดไถ่
ถอน 

หลัก 
ประกัน 

เงื�อนไข 
ข้อกาํหนดสิทธ ิ

จาํนวนและ
มูลค่า 

ที�ยงัไม่ได้ไถ่
ถอน 
ณ 31 

ธันวาคม 2563 
 

การจัด
อันดับความ
น่าเชื�อถอื 
ของหุ้นกู้

(Moody’s/ 
Fitch 

Ratings) 

ผู้แทน 
ผู้ถอื 
หุ้นกู ้

ประเภทที� 2/1 การซื �อ ผูอ้อกตราสารดอ้ย

สทิธิสามารถไถ่ถอนและ

ยกเลกิไดเ้ต็มจาํนวนแตไ่ม่

รวมจาํนวนเงินตน้ในวนัใช้

สทิธิ โดยตอ้งไดร้บัการ

อนมุตัิจากธนาคารแหง่

ประเทศไทย และเสนอให้

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

พิจารณาก่อนวนัเรยีกใช้

สทิธิ 30 วนั (รวมดอกเบี �ยรอ

ตดับญัชี ดอกเบี �ยคา้งจา่ย 

แตไ่มร่วมดอกเบี �ยคา้งรบั) 

การไถ่ถอนของผูอ้อกตรา

สารดอ้ยสทิธิแตล่ะชดุใดๆ 

ไมส่ง่ผลตอ่การไถ่ถอนของ

ชดุอื�นๆ โดย 1. แผนการไถ่

ถอนหรอืการทดแทนจะตอ้ง

รวมตราสารทางการเงินอื�นๆ

ที�เทียบเทา่หรอืสงูกวา่ตรา

สารดอ้ยสทิธิที�จะถกูไถ่ถอน

ทั�งทนัทีหรอืก่อนหนา้ และ 

2. การออกตราสารทาง

การเงินอื�นๆทดแทนจะไม่

สง่ผลตอ่ความสามารถใน

การดาํเนินธุรกิจของผูอ้อก

ตราสาร 

ของหุน้กู ้ 

AA3 โดย 

RAM 

Rating 

Services 

Berhad 

 
หมายเหต ุ1/ เป็นตราสารหนี�ดอ้ยสิทธิที�มีการป้องกนัความเสี�ยงของกระแสเงินสด 570 ลา้นรงิกิต 390 ลา้นรงิกิต และ 550 ลา้นรงิกิต 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคารและบริษัทยอ่ย 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยธนาคารจะ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื�อธนาคารมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานและไดม้ีการรกัษาระดบัเงินสาํรองตาม

กฎหมายและธุรกิจตามขอ้กาํหนดแลว้ เงินกาํไรส่วนที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผลใหจ้ัดสรรเป็นเงินสาํรองต่างๆ/กาํไร

สะสม ทั�งนี � ธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั�งคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมื�อเห็นว่า

ธนาคารมีผลกาํไรเพียงพอที�จะกระทาํได ้ 

การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งกระทาํภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้และ

โฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสอืพิมพด์ว้ย  

สาํหรบับริษัทย่อยของธนาคาร การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัท

ยอ่ย โดยขึ �นอยูก่บัผลกาํไรสทุธิของบรษัิทยอ่ยนั�นๆ 
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8.     โครงสร้างการจัดการ  
คณะกรรมการธนาคาร 
 
�.  กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร  

หมายความถงึ  กรรมการที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการเพยีงอยา่งเดียว  มิไดเ้ป็นผูบ้รหิารของธนาคาร  และอาจเป็นหรอืไม่

เป็นกรรมการอิสระก็ได ้

 

2.  กรรมการที�เป็นผู้บริหาร  

หมายความถงึ กรรมการที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นผูบ้รหิาร  กรรมการที�ทาํหนา้ที�รบัผิดชอบในการดาํเนนิการใด ๆ เยี�ยงผูบ้รหิาร  

รวมถงึกรรมการที�มีอาํนาจลงนามผกูพนั  

 

3. กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

หมายความถึง  กรรมการหนึ�งหรือหลายรายที�ไดร้บัการแต่งตั�งจากคณะกรรมการธนาคารใหเ้ป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามเพื�อผกูพนัธนาคารกบับคุคลภายนอกได ้  

 
4. กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของธนาคาร เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี� 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของธนาคาร ทั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั�นๆ ดว้ย 
 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนักับผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี

อาํนาจควบคมุของธนาคาร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขอ

อนญุาตตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังานก.ล.ต.) ทั�งนี � ลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือ ที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของธนาคาร 
 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา 

มารดา คูส่มรส พี�นอ้ง และบตุร รวมทั�งคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืบคุคล

ที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของธนาคารหรอืบรษัิทยอ่ย 
 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ี

อาํนาจควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั  หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้ี�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของธนาคาร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังานก.ล.ต.   
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 ความสมัพนัธท์างธุรกิจ  รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การ

เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์ายการเกี�ยวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํ�าประกันการใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี �สิน รวมถึงพฤติการณอ์ื�นทาํนองเดียวกนั ซึ�ง

เป็นผลใหธ้นาคารหรือคู่สญัญามีภาระหนี �ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี�มีตวัตนสทุธิ

ของธนาคารหรือตั�งแต่ยี�สิบลา้นบาทขึ �นไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี � การคาํนวณภาระหนี �ดงักลา่วใหเ้ป็นไป

ตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี �ดงักลา่วใหน้บัรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหว่าง

หนึ�งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบ

บญัชีของธนาคาร บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู ่

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังานก.ล.ต. 
 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรือที�ปรกึษาทางการ

เงิน ซึ�งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตต่อ

สาํนกังานก.ล.ต. 
 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ�งเป็น

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของธนาคาร 
 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนที�มีนัยในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รบั

เงินเดือนประจาํหรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสทิธิออกเสยีงทั�งหมดของบรษัิทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�

มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคารหรอืบรษัิทยอ่ย 
 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของธนาคาร ทั�งนี � ภายหลัง

ไดร้บัการแต่งตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ�ง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของธนาคาร บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิท

ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(Collective Decision) ได ้
 

(ญ) ไมม่ีธุรกิจหรือสว่นรว่มในการบรหิารงานหรอืไม่มีผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้งกบัธนาคาร หรอืไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่

สามารถใหค้วามเห็นตดัสนิใจ หรอืลงมติเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของธนาคารไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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(ฎ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผูจ้ัดการ ผูม้ีอาํนาจในการจัดการ ที�

ปรกึษา หรือพนกังานของธนาคารและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เวน้แต่จะพน้จากตาํแหน่งหรือ

สถานะดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัที�ยื�นขอความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.) 

 

(ฏ) สามารถดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องกนัไดไ้ม่เกินเกา้ปีโดยใหน้บัระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุม่

ธุรกิจทาง การเงินของธนาคารดว้ย 

 

 ทั�งนี � หากกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครบเกา้ปีแลว้และประสงคจ์ะกลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระที�ธนาคารอีกครั�ง จะตอ้งพน้จากการเป็นกรรมการ ผูจ้ัดการ ผูม้ีอาํนาจในการจดัการ ที�ปรกึษา หรือพนกังาน ของ

ธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัที�ยื�นขอความเห็นชอบตอ่

ธปท. 

  

อนึ�ง กรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่งยงัไม่ครบเกา้ปี หากพน้จากตาํแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ัดการ ผูม้ี

อาํนาจในการจดัการ ที�ปรกึษา หรอืพนกังาน ของธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถกลบัมา

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกได ้โดยตอ้งนบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

ทกุครั�ง 

 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 11 คน  ดังนี� 
              รายชื�อ 
 

ตาํแหน่ง 
 

1. 

 

 

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง  

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการและประธานสาํรองคณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 

2. เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดกิ บิน อามิน โนเออร ์ราชิด 

 

กรรมการบรหิาร  

ก ร ร ม ก า ร  Board Risk and Compliance 

Committee 

3. นายชาญมน ูสมุาวงศ ์ กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ

กาํกบัดแูลกิจการ 

4. ดร. รอม หิรญัพฤกษ ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ป ร ะ ธ า น  Board Risk and Compliance 

Committee 
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5. นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ 

กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and 

Compliance Committee 

6. นายนิติ จงึนิจนิรนัดร ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

7. นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ.1/ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการ กาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และ

การกาํกบัดแูลกิจการ 

ก ร ร ม ก า ร  Board Risk and Compliance 

Committee 

9. นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั.2/ กรรมการ  

ก ร ร ม ก า ร  Board Risk and Compliance 

Committee 

10.  ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮม์ดั3/ กรรมการบรหิาร 

11.  นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ4/ กรรมการบรหิาร 

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร 
1/  ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครั�งที� 26 เมื�อวนัที� 26 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั�ง นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ ดาํรง

 ตาํแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์ิค ที�ออกตามวาระ โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 26 มิถุนายน 

 2563 

 2/   ที�ประชมุคณะกรรมการ ครั�งที� 7/2563  เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2563 มีมติแตง่ตั�ง นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั 

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ แทน นางสาวเซรนีา่ ตนั เหม ่ชเว็น ที�ลาออก โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 24 กนัยายน 2563 

 �/ ที�ประชมุคณะกรรมการ ครั�งที� 7/2563  เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2563 มีมติแตง่ตั�ง ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮ์

มดั ดาํรงตาํแหนง่กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร (ไมม่ีอาํนาจลงนาม) แทน เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั อาฮม์ดั ที�

ลาออก โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 6 ตลุาคม 2563 

ที�ประชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 10/2563  เมื�อวนัที� 22 ตลุาคม 2563 มีมติแต่งตั�ง ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮ์

มดั ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรหิาร (มีอาํนาจลงนาม) โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 22 ตลุาคม 2563 
 �/ ที�ประชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 8/2563  เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั�ง นายสธีุร ์โลว้โสภณกุล  ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริหาร (มีอาํนาจลงนาม) แทน นายอดิศร เสริมชัยวงศ ์ที�ลาออก โดยมีผลตั�งแต่วันที� 16 

กนัยายน 2563 

 ที�ประชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2564 รบัทราบการลาออกของนายสธีุร ์โลว้โสภณ

กลุ จากตาํแหนง่กรรมการบรหิาร (มีอาํนาจลงนาม)  โดยมีผลตั�งแตว่นัที� 1 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
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รายชื�อกรรมการที�มาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ไดม้อบหมายใหบ้คุคลเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผูแ้ทนจาก 

CIMB Bank จาํนวน 3 คน คือ 1. เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด  2. นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั และ 3. 

ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮม์ดั 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

กรรมการซึ�งมีอาํนาจลงลายมือชื�อแทนธนาคารคือ เอ็นจิก โอมาร ์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด  ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั 

บิน อาฮม์ดั 

นายสธีุร ์โลว้โสภณกุล  กรรมการสองในสามคนนี �ลงลายมือชื�อรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ขอ้มลู ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2563) 

 

อาํนาจของคณะกรรมการธนาคาร  

1. คณะกรรมการธนาคารมีอาํนาจแต่งตั�งและถอดถอนพนกังานและลกูจา้งของธนาคาร  กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลั

และเงินชดเชยแก่พนกังาน หรือลกูจา้งของธนาคาร หรือบุคคลใดที�ทาํกิจการใหธ้นาคาร และกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการธนาคารมีอาํนาจตั�งคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆตามที�เห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม เพื�อช่วยควบคมุดแูล

การดาํเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั�งกาํหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 

3. คณะกรรมการธนาคารมีอาํนาจแต่งตั�งบคุคลใดมาเป็นที�ปรกึษาของคณะกรรมการ  เพื�อช่วยเหลือใหค้วามคิดเห็นใน

กิจการงานของธนาคาร และกาํหนดคา่ตอบแทนตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งหรือหลายคน หรือบุคคลอื�น ไปปฏิบตัิงานอย่างใด

อยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได ้  

5. ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสยีงในการลงคะแนน แตก่รรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีในเรื�อง

ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที�ประชุมจะตอ้งออกเสียงเพิ�มขึ �นอีก

หนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด 

 

 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  

หนา้ที�ความรบัผิดชอบพื �นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ไดแ้ก่ การใชด้ลุพินิจเพื�อตดัสนิใจทางธุรกิจในลกัษณะที�เห็นโดย

สุจริตว่าเป็นไปเพื�อประโยชนส์ูงสุดของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ขอ้บังคับของ

ธนาคาร  และมติที�ประชมุผูถื้อหุน้  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี � 

1.      ดแูลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ที�ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื�อสตัย์

 สจุริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และ

 มติที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ดแูลใหม้ีนโยบาย หรือแนวทางที�ไดก้าํหนดไว ้รวมทั�งกระบวนการอนมุตัิการดาํเนินงานที�สาํคญั (เช่น การลงทนุ 

 การทาํธุรกรรมที�มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาํคัญ การทาํรายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน การไดม้า/

 จาํหนา่ยไปซึ�งทรพัยส์นิการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) ตามที�กฎหมายกาํหนด 
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3. กาํหนดนโยบาย  กลยุทธ์ และ เป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) การดาํเนินกิจการของธนาคาร รวมทั�ง

 พิจาณาอนุมัตินโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ

 ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทางการเงิน

 ใหแ้ก่ธนาคารลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมและคาํนงึถึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งยั�งยืน 

4. เสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้

 สทิธิของผูถื้อหุน้ในการแตง่ตั�งกรรมการ โดยเปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื�อบคุคลที�เหมาะสมเขา้รบัการ

 คดัเลอืกเป็นกรรมการได ้

5. อนมุตัิแตง่ตั�งผูม้ีความรูค้วามสามารถที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อดาํรงตาํแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

6. อนมุตัิงบประมาณในการดาํเนินงานโดยพิจารณารว่มกบัฝ่ายจดัการ 

7. มอบอาํนาจใหผู้บ้รหิารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย  กรณีที�เป็นเรื�องสาํคญั มีผลกระทบสงู และเป็นเรื�องที�

มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การลงทนุในธุรกิจอื�น การทาํรายการขนาดใหญ่ เป็นตน้  หรือเรื�องที�ผูบ้ริหารมี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาเพื�อลดความเสี�ยงดา้นการจัดการ และหาก

กฎเกณฑข์องทางการกาํหนดว่าจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะเป็นผูใ้หค้วามเห็น

เกี�ยวกบัรายการดงักลา่ว 

8. กาํหนดเรื�องที�ฝ่ายจดัการจะตอ้งนาํเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร  

9. กาํหนดมาตรการเพื�อใหผู้บ้ริหารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที�กาํหนด  และดแูลใหผู้บ้ริหารมี

 การถ่ายทอดนโยบายเปา้หมายตา่งๆ ไปยงัพนกังานทกุระดบัขององคก์ร 

10. กาํกับ ติดตาม ดูแลใหฝ่้ายจัดการบริหารงานใหธ้นาคารดาํเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดใน

สญัญาที�เกี�ยวขอ้ง 

11. กาํกบัดแูลใหธ้นาคารและบรษัิทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการกาํหนดปัจจยัความเสี�ยง ประเมิน

 ความเสี�ยงหามาตรการจัดการความเสี�ยงติดตามและตรวจสอบความเสี�ยง ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบ

 บริหารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั�งดูแลใหม้ีการปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รที�คาํนึงถึง ความเสี�ยง (Risk 

 Culture) โดยมีโครงสรา้งคา่ตอบแทนที�มีประสทิธิผลและมีกรอบการกาํกบัดแูลความเสี�ยงที�ดี  

 ทั�งนี � หนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเกี�ยวกบักรอบการกาํกบัดแูลความเสี�ยงที�ดี มีดงันี � 

12. กําหนดหรืออนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี�ยงโดยรวม นโยบาย การทําธุรกรรมหรือออก

 ผลติภณัฑใ์หม ่และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความเสี�ยง (Risk Profile) ลกัษณะการ

 ดาํเนินธุรกิจของธนาคารและบรษัิทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (Business Model)  

13. ดูแลใหธ้นาคารและบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีนโยบายและกระบวนการดาํเนินธุรกิจ 

 (Risk-Taking Policies and Processes) ซึ�งรวมถึงกระบวนการกาํหนดราคาภายใน (Internal Pricing) (หากมี) 

 ที�สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารความเสี�ยงโดยรวม และระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้

14. มอบหมายและดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูกาํหนดเพดานความเสี�ยง (Risk Limit) ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยง

 ที�ยอมรบัไดร้วมทั�งสื�อสารใหบ้คุคลที�เกี�ยวขอ้งรบัทราบและเขา้ใจอยา่งสมํ�าเสมอ  

15. มอบหมายและดแูลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูกาํหนดนโยบายในรายละเอียด กระบวนการ และระบบการบรหิารความ

 เสี�ยงในภาพรวมและความเสี�ยงประเภทต่าง ๆ รวมทั�งแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติในการระบุ ประเมิน ติดตาม 

 ควบคมุ และรายงานความเสี�ยง  
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16. อนุมตัิโครงสรา้งองคก์รที�เอื �ออาํนวยต่อการติดตาม กาํกับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับ

 นโยบาย กลยทุธ ์กระบวนการ และวิธีปฏิบตัิในการบรหิารความเสี�ยง  

17. ดแูลใหม้ีการปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รที�คาํนงึถึงความเสี�ยง  

18. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารความเสี�ยงโดยรวม และ

 ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้อยา่งนอ้ยปีละครั�ง หรอืทนัทีที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

19. ติดตามฐานะความเสี�ยงทั�งความเสี�ยงโดยรวมและความเสี�ยงประเภทตา่ง ๆ  

20. ดแูลใหธ้นาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีเงินกองทุนและสภาพคล่องที�มั�นคงและเพียงพอ ที�จะ

 รองรบัการดาํเนินธุรกิจทั�งในปัจจบุนัและอนาคต  

21. ดาํเนินการใหธ้นาคารมีและดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�เพียงพอ

 เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื�อประโยชนข์องธนาคาร  กาํหนดแนวทางปฏิบตัิที�ชัดเจนเพื�อป้องกนัและขจัด

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์าํหนดนโยบายและวิธีการควบคมุดแูลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูล

 ภายในของธนาคารไปใชเ้พื�อประโยชนส์ว่นตน พรอ้มทั�งมีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของระบบ

 การควบคมุภายในเป็นประจาํทกุสิ �นปี 

22. ดแูลใหธ้นาคารมีการเปิดเผยขอ้มลูดา้นธรรมาภิบาลที�สาํคญัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้และสาธารณะ เพื�อสนบัสนุน

 และแสดงใหเ้ห็นถึงการมีธรรมาภิบาลที�ดีของธนาคาร 

23. ประสานดลุยภาพที�ดีระหว่างความแตกต่างของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียแต่ละกลุม่กบัธนาคารดว้ยการใหค้วามเป็น

 ธรรมแก่ทกุฝ่าย 

24. เป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของธนาคารโดยจดัใหม้ีการเปิดเผย นอกจากนี � คณะกรรมการสามารถติดตามการ

 ดาํเนินงานของฝ่ายจดัการได ้และใหผู้ถื้อหุน้ติดตามผลการดาํเนินงานของธนาคารไดอ้ีกทอดหนึ�งดว้ย 

25. จดัใหม้ีระบบการรายงานผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ �นจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ รวมทั�งปัญหาอปุสรรค

 ตา่งๆ เพื�อใหค้ณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรบัปรุงแกไ้ขแผนงานและกลยทุธต์่างๆ ไดต้ามความ

 เหมาะสม 

26. จัดทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารในรายงานประจาํปี และแสดงไวคู้่กับรายงานของ

 ผูส้อบบญัชี ครอบคลมุเรื�องสาํคญัตามขอ้พงึปฏิบตัิสาํหรบักรรมการธนาคาร เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายงานทางการเงิน

 ของธนาคารมีความถกูตอ้ง ครบถว้นและเชื�อถือได ้ 

27. ดแูลใหผู้บ้ริหารระดบัสงูของธนาคารและบริษัทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารนาํเป้าหมาย นโยบาย 

 และกลยุทธท์ี�สาํคญัมาใชท้ั�วทั�งองคก์ร รวมทั�งกาํหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดาํเนินการ เพื�อให้

 ธนาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ที�

 คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ หรอืกาํหนด  

28. ดแูลใหธ้นาคารและบรษัิทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคารจดัทาํรายงานการประชมุของคณะกรรมการ

 ธนาคารที�มีเนื �อหาครบถว้น โดยระบกุารใหค้วามเห็นที�สาํคญัเป็นรายบคุคลสาํหรบัวาระเพื�อพิจารณาที�สาํคญั  

29. ดแูลใหเ้กิดความมั�นใจว่าผูบ้ริหารระดบัสงูมีความสามารถในการจดัการงานของธนาคารและบริษัทลกูในกลุ่ม

 ธุรกิจทาง การเงินของธนาคาร ซึ�งรวมถึงการแต่งตั�งผูม้ีอาํนาจในการจัดการที�มีคุณสมบตัิเหมาะสม รวมทั�งมี

 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) สาํหรบัผูบ้ริหารระดับสูง เพื�อใหธ้นาคารและบริษัทลกูในกลุ่ม

 ธุรกิจทางการเงินของธนาคารสามารถ ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 
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30. กาํหนดแนวทางการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้รหิาร  เพื�อพิจารณาปรบัค่าจา้งและบาํเหน็จประจาํปีโดย

 คาํนึงถึงหนา้ที�ความรบัผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงการเพิ�มมูลค่าของส่วนผูถื้อหุน้ในระยะยาว

 ประกอบการพิจารณาประเมินผล 

31. พิจารณาโครงสรา้งและหลกัเกณฑข์องการจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังาน ลกูจา้ง หรอื บคุคล

 ใดที�ทาํกิจการใหก้บัธนาคาร โดยจะเป็นผูท้าํการประจาํหรอืไมป่ระจาํก็ได ้ตามที�ฝ่ายจดัการนาํเสนอ 

32. แต่งตั�งบคุคลใดมาเป็นที�ปรกึษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรบัความเห็นทางวิชาชีพจากที�ปรกึษาภายนอก 

 เพื�อช่วยเหลอืใหค้วามคิดเห็น ในกิจการงานของธนาคารดว้ยคา่ใชจ้่ายของธนาคาร พรอ้มทั�งกาํหนดคา่ตอบแทน

 และบาํเหน็จใหต้ามที�เห็นสมควร 

33. แต่งตั�งกรรมการจาํนวนหนึ�งเป็นคณะกรรมการอื�นหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื�อดาํเนินกิจการอย่างหนึ�งหรือ

 หลายอย่างพรอ้มทั�งกาํหนดค่าตอบแทนและบาํเหน็จใหต้ามที�เห็นสมควร  ทั�งนี � โดยใหก้ารสนบัสนนุ ดแูล มอบ

 อาํนาจใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มที� และสามารถจัดจา้งที�ปรกึษาที�เชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาใหค้วามเห็น

 เพิ�มเติมดว้ยคา่ใชจ้่ายของธนาคารได ้ตลอดจนจดัใหม้ีพนกังานประจาํที�มีหนา้ที�ติดตาม หาขอ้มลู ประสานงาน 

 เพื�อสนบัสนนุการทาํงานของคณะอนกุรรมการ 

34. ดแูลใหม้ีการถ่วงดลุอาํนาจในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม โดยใหค้วามสาํคญัต่อสดัสว่นหรือจาํนวน

 ของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคาร และการปฏิบตัิหนา้ที�ถ่วงดลุอยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ  

35. ดแูลใหธ้นาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา 

36. ทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ที�คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้

 สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 

37. คาํนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคัญ นอกเหนือจากการดาํเนินกิจการเพื�อผล

 ประกอบการทางการเงิน 

38. จดัใหม้ีนโยบายสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที�แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการดาํเนินงานเป็น

 ลายลกัษณอ์กัษร เช่น  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ และหลกัจรยิธรรมและหลกัจรรยาบรรณ (Code of Ethics 

 and Conduct) ที�ระบุหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพื�อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที�ของ

 กรรมการทุกคน และกาํกับดูแลใหม้ีการสื�อสารเพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มีกลไก

 เพียงพอที�เอื �อใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิเป็น

 ประจาํ 

39. กาํกับดูแลวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

 เป้าหมายหลกัของกิจการโดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้สรา้งความสามารถในการแข่งขนัและ

 ตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

 สิ�งแวดลอ้ม 

40. กาํกับดูแลใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล รวมถึงการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรกัษา

 ความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเชื�อถือ (integrity) และความพรอ้มใช้ของขอ้มูล (availability) 

 รวมทั�งการจดัการขอ้มลูที�อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) 

41. ติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  คาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันา

 ทรพัยากรเพื�อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัได ้
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42. จัดใหม้ีกรอบการกาํกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร ที�สอดคลอ้งกับความ

 ตอ้งการของกิจการ รวมทั�งดแูลใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ

 ดาํเนินงาน การบรหิารความเสี�ยง เพื�อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 

43. ดูแลใหธ้นาคารและบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารบริหารจัดการดา้นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้

 อยา่งเป็นธรรมตามธปท.วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการ ดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรม (Market 

 Conduct)  

44. ดูแลใหธ้นาคารและบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารมีนโยบายและกระบวนการแจง้เบาะแส

 ภายในองคก์ร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที�มีประสทิธิภาพ  

45. ดแูลใหม้ีการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที�ประจาํปีของคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการเป็นรายบคุคล ทั�ง (1) 

 วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธีประเมินแบบไขว ้(Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้

 ประเมินภายนอก (Third-Party Evaluation) และมีการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที�ของผูบ้ริหารในตาํแหน่งสงูสดุ

 ของธนาคาร รวมทั�งดแูลใหก้รรมการไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะที�จาํเป็นในการทาํหนา้ที�อยา่งตอ่เนื�อง 

 

คณะกรรมการธนาคารตอ้งพรอ้มที�จะตดัสินใจโดยไม่อยู่ภายใตก้ารครอบงาํใดๆ และพรอ้มที�จะคดัคา้นในกรณีที�มี

ความเห็นขดัแยง้หรอืกรณีของความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตลอดจนอนมุตัิรายการตา่งๆหรอืเสนอความเห็นต่อผูถื้อ

หุน้ใหอ้นมุตัิตามที�เห็นสมควร โดยยดึหลกัการดงันี � 

 

หลักความเพียงพอ 

1) กระทาํการที�เป็นไปเพื�อประโยชนส์งูสดุของธนาคาร 

2) การตดัสนิใจนั�นไดก้ระทาํอยา่งระมดัระวงั และ 

3) การตดัสนิใจนั�นไดก้ระทาํอยา่งซื�อสตัยส์จุรติ โดยไมม่ีผลประโยชนส์ว่นตน 

 

หลักความระมัดระวัง 

1) ทาํโดยสมเหตสุมผลเยี�ยงกรรมการที�อยูภ่ายใตส้ถานการณเ์ช่นนั�นจะพงึกระทาํ 

2) ทาํโดยมีขอ้มลูอยา่งเพียงพอ  และ 

3) ไมม่ีเหตทุี�นา่สงสยัวา่ขอ้มลูนั�นไมน่า่เชื�อถือหรอืไมถ่กูตอ้ง 

 

หลักความซื�อตรง 

1) การกระทาํนั�นมีจดุมุง่หมายโดยชอบ 

2) การตดัสนิใจโดยไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ 

3)  การไมน่าํขอ้มลูหรอืโอกาสของธนาคารไปใชเ้พื�อประโยชนข์องตนเองหรอืบคุคลอื�น 

 
การสรรหา การแต่งตั�ง และการถอดถอนกรรมการ 

เป็นอาํนาจหนา้ที�ของผูถื้อหุน้ในการเลอืกตั�งบคุคลเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้

ด ํารงตําแหน่งกรรมการที�โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั�งคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และกาํกบัดแูลกิจการ ใหท้าํหนา้ที�พิจารณาคดัเลือกและเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมที�จะ
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ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มที�กฎหมายกาํหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อน

จะนาํเสนอใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั�ง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตั�งและถอดถอนกรรมการตามที�ระบไุวใ้นขอ้บงัคบั

ของธนาคารดงันี � 

 โดยมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั�งนี � กาํหนดใหก้รรมการของธนาคารมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12  คน 

โดยกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ในการออกคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการของธนาคาร ใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ตามขอ้บงัคบัของธนาคารขอ้ 16 คือ 

 )1(  ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ถือ โดยถือวา่หนึ�งหุน้มีหนึ�งเสยีง 

)2(  การลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั�งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนตามจาํนวน

กรรมการทั�งหมดที�จะตอ้งเลือกตั�งในคราวนั�นก็ได ้ทั�งนี � ตามแต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร โดยในการ

ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั�งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน ใหแ้ต่ละคนที�ผูถื้อหุน้ออกเสียง

เลอืกตั�งไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้นั�นมีอยูท่ั�งหมด โดยผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแบ่ง

คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูห้นึ�งผูใ้ดมากหรอืนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

)3(  บุคคลซึ�งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ ตามจาํนวน

กรรมการที�จะพงึมีหรอืพงึเลอืกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บคุคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั�งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตั�งในครั�งนั�น ใหใ้ชก้ารจบัสลาก ตามวิธีที�ประธาน

ในที�ประชมุจะเป็นผูก้าํหนด 

3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครั�ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีออก

จากตาํแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหนง่นานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ ทั�งนี � กรรมการซึ�ง

พน้ตาํแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกก็ได ้

4. การเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�วา่งลงเพราะเหตอุื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหก้รรมการที�คงเหลือ

อยู่เป็นผู ้  สรรหาบคุคลใดบคุคลหนึ�ง ซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที�วา่งลงจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดือน ทั�งนี � 

มติคณะกรรมการธนาคารจะตอ้งมีคะแนนไมน่อ้ยกวา่ 3  ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่ 

 

นอกจากนี � พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ไดใ้หอ้าํนาจธปท.สั�งการใหธ้นาคารพาณิชยถ์อดถอน

กรรมการหรือบุคคลซึ�งรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของธนาคารซึ�งเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชนข์อง

ประชาชนหรอืไม่ปฏิบตัิตามคาํสั�งของธปท.ออกจากตาํแหน่งไดแ้ละใหธ้นาคารแต่งตั�งบคุคลอื�นโดยความเห็นชอบจาก

ธปท.เขา้ดาํรงตาํแหนง่ดงักลา่วแทน ทั�งนี � ใหถื้อวา่คาํสั�งของธปท.ที�ใหถ้อดถอนหรอืแตง่ตั�งกรรมการนี �เป็นที�สิ �นสดุ 
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ในปี 2563 รายละเอียดการเขา้ประชมุของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุยอ่ยสรุปไดด้งันี � 

                                                                                                                                                                              หน่วย: ครั�ง 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ 

(จาํนวนครั�งที�เขา้รว่มประชมุ/จาํนวน

ครั�งที�ประชมุ) 

(1) 

คณะกรรมการ

ธนาคาร 

(2) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(3) 

คณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบ 

แทน สรรหา และ

การกาํกบัดแูล

กิจการ 

(4) 

Board Risk and 

Compliance 

Committee 

1. 

 

ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง 

 

12/12  12/12  

2. เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดกิ บิน อามิน 

โนเออร ์ราชิด   

12/12   11/12 

3. นายชาญมน ูสมุาวงศ ์ 11/12 14/15 13/13  

4. ดร. รอม หิรญัพฤกษ ์ 12/12 15/15  12/12 

5. นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ 12/12   12/12 
6. นายนิติ จงึนิจนิรนัดร ์ 12/12 15/15   
7. นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ 12/12 15/15   

8. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ 4/4  6/6 5/6 

 นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์คิ (ไมร่บั

การตอ่วาระการดาํรงตาํแหนง่

กรรมการ มีผลตั�งแตว่นัที� 26 

มิถนุายน 2563) 

6/6  7/7  

9. นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั 3/4   3/4 

 

นางสาวเซรนีา่ ตนั เหม ่ชเว็น 

(ลาออก มีผลตั�งแตว่นัที� 30 

กรกฏาคม 2563) 
6/7   6/6 

   10. ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮม์ดั 3/3    

 

เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั

อาฮม์ดั (ลาออก มีผลตั�งแตว่นัที� 

30 กนัยายน 2563) 

9/9   6/9 

11. นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ 3/4   5/6 

 

นายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์(ลาออก มี

ผลตั�งแตว่นัที� � กนัยายน ����) 8/8   7/8 
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�.�  คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร มีดงันี � 

1. นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร     

  ผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่ และรกัษาการผูบ้รหิารสงูสดุพาณิชยธ์นกิจ 

2. นายอาทติย ์มาสถิรกลุ ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสี�ยง 

3. 

 

4. 

นายพรชยั ปัทมินทร 

 

นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว 

ผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่  

ผูบ้รหิารสงูสดุบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

ผูบ้รหิารสงูสดุการเงิน 

5.   นางบษุกร  พทุธินนัทน ์ ผูบ้รหิารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

6. 

7. 

  นายตนั คีท จิน 

  นางสาวสริพิร สนั�นไพเราะ 

ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 

ผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

8.   นางกนกไพ วงศส์ถิตยพ์ร ผูบ้รหิารสงูสดุทรพัยากรบคุคล 

9. นายประภาส ทองสขุ ผูบ้รหิารสงูสดุสื�อสารองคก์ร 

10. 

11. 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 

นายเพา จาตกานนท ์  

ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตังิาน 

ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารเงิน 

12. นายลมิ ยอง เทียน ผูบ้รหิารสงูสดุกลยทุธ ์

13. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 

 14. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ ์ ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารงานประสบการณล์กูคา้ 

 15. 

 

นางสาวปาจรยี ์ทองวานิช ผูบ้รหิารสงูสดุกฎหมาย 

   

ผูบ้ริหารระดับสูงตั�งแต่รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ขึ �นไป และผูบ้ริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2563 ของธนาคาร ตามเกณฑน์ิยามผูบ้รหิารที�กาํหนดโดย สาํนกังานก.ล.ต. มีจาํนวน 14 คน ดงันี � 

1. นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

  และผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่และรกัษาการผูบ้รหิารสงูสดุพาณิชยธ์นกิจ 

2. นายอาทติย ์มาสถิรกลุ ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสี�ยง  

3. นายพรชยั ปัทมินทร ผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่และผูบ้รหิารสงูสดุบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 

4. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยิว ผูบ้รหิารสงูสดุการเงิน 

5. นางบษุกร พทุธินนัท ์ ผูบ้รหิารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ 

6. นายตนั คีท จิน ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย 

7. นางสาวสริพิร สนั�นไพเราะ ผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

8. นางกนกไพ วงศส์ถิตยพ์ร ผูบ้รหิารสงูสดุทรพัยากรบคุคล 

9. นายประภาส  ทองสขุ ผูบ้รหิารสงูสดุสื�อสารองคก์ร   

10. 

11. 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 

นายเพา จาตกานนท ์

ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตังิาน 

ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจบรหิารเงิน 
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12. 

13. 

14. 

นายลมิ ยอง เทียน  

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง 

นางสาวแวววลยั วฒันา 

ผูบ้รหิารสงูสดุกลยทุธ ์

ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกรรมการเงิน  

ผูบ้รหิารควบคมุการเงิน 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นกรรมการบริหารโดยตาํแหน่งและมีอาํนาจหนา้ที�ตามที�

คณะกรรมการเห็นสมควรโดยรวมถึงอาํนาจหนา้ที�ในเรื�องดงัตอ่ไปนี � 

1. กํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามที�

คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

2. บรหิารงานตามแผนงานหรอืงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร  

3. กาํกับดูแลบริหารใหพ้นกังานและลกูจา้งทุกระดบัปฏิบัติหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการธนาคาร 

4. ติดต่อสรา้งความสมัพนัธ ์และประสานความรว่มมือระหว่างธนาคาร กับหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ทั�งในและ

ตา่งประเทศ 

5. เป็นผูแ้ทน หรอืผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนธนาคารในการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัหนว่ยงานภายนอก หนว่ยงาน

กาํกบัดแูล หรอืกระทาํนิติกรรมใดๆ ที�มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ตามที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ภายใน

ขอบเขตวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัธนาคาร 

6. พิจารณาเรื�องอื�นใดที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  
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โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร  
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8.3   เลขานุการบริษัท 

 

ธนาคารไดแ้ต่งตั�ง นางปฏิมา จาํปาสตุ เป็นเลขานกุารบริษัทและทาํหนา้ที�เลขานกุารคณะกรรมการเพื�อใหค้าํแนะนาํดา้น

กฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ และดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดี ดงันี �  

- ใหค้าํปรกึษา และคาํแนะนาํเบื �องตน้แกก่รรมการ ในขอ้กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิขอ้บงัคบัตา่งๆของธนาคารให้

มีการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

- จดัใหม้ีและดาํเนินการเรื�องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั�งติดตาม

ใหม้ีการปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการและมติที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

- จดัทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร หนงัสือ

นดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีของธนาคาร 

- ดาํเนินการจดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลูที�เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการใหม ่แนะนาํลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคารใหแ้ก่กรรมการใหม ่

- จดัใหม้ีหลกัสตูรฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ เพื�อเพิ�มพนูความรู ้และพฒันากรรมการใหม้ีทกัษะและประสบการณท์ี�

ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การทาํหนา้ที�กรรมการ 

- ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที�กาํกับธนาคาร เพื�อให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้กาํหนดของหนว่ยงานทางการ 

- ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศ/กาํหนด 

- อบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื�องดา้นการปฏิบตัิหนา้ที�เลขานกุารบรษัิท รวมถึงการหาความรูด้า้นกฎหมาย

และกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

 

ทั�งนี � รายละเอียดประวตัิการศกึษา การอบรม ประสบการณท์าํงานของเลขานกุารบรษัิท ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1  

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562) 

 
(1) ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ  

 
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

 ในรายงานนี � จะใหร้ายละเอียดขององคป์ระกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที�ธนาคาร

จ่ายใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน โดยในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบดว้ยคา่เบี �ยประชุม

และคา่รบัรองในฐานะกรรมการธนาคาร และค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั�งสิ �น 

11,211,500 บาท (ปี 2562: 11,267,000 บาท) รายละเอียด ดงันี � 
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 1.   คา่ตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร  จาํนวน 5,583,500 บาท        (ปี 2562: 6,364,000 บาท) 

               2.   คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   จาํนวน 2,458,800 บาท       (ปี 2562: 2,104,400 บาท) 

                3.   คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  จาํนวน 1,542,600 บาท  (ปี 2562: 1,602,000 บาท)    

                             สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ  

                 4.   คา่ตอบแทน Board Risk and  จาํนวน 1,626,600 บาท  (ปี 2562: 1,196,600 บาท) 

          Compliance Committee  

        

                          หนว่ย: บาท 

รายชื�อคณะกรรมการ 

  

ตาํแหน่ง 

  
  

 คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน  

คณะกรรมการ

ธนาคาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน สรรหา 

และการกาํกบัดแูลกิจการ 

Board Risk and 

Compliance 

Committee 

1. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ 2,107,500 - 462,000 - 

2. เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน  

   อามิน โนเออร ์ราชิด   
กรรมการ - - - - 

3. นายชาญมน ูสมุาวงศ ์ กรรมการอิสระ 508,000 498,000 480,000 - 

4. ดร. รอม หิรญัพฤกษ ์ กรรมการอิสระ 528,000 516,000 - 522,000 

5. นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ 528,000 - - 462,000 

6. นายนิติ จงึนิจนิรนัดร ์ กรรมการอิสระ 528,000 516,000 - - 

7. นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ กรรมการอิสระ 528,000 928,800 - - 

8. นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ กรรมการอิสระ 264,000 - 312,000 182,000 

นางวาทนนัทน ์พีเทอรส์คิ (ไมร่บั

การตอ่วาระการดาํรงตาํแหนง่

กรรมการ มีผลตั�งแตว่นัที� 26 

มิถนุายน 2563) 

 

 

กรรมการอิสระ 

 

 

164,000 

 

 

- 

 

288,600 

 

 

- 

9. นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั กรรมการ 132,000 - - 120,000 

นางสาวเซรนีา่ ตนั เหม ่ชเว็น 

(ลาออก มีผลตั�งแตว่นัที� 30 

กรกฏาคม 2563) 

 

กรรมการ 

 

208,000 

 

- 

 

- 

 

340,600 

10. ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน  

อาฮม์ดั 
กรรมการ - - - - 

เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จมัมลั

อาฮม์ดั (ลาออก มีผลตั�งแตว่นัที� 

 

กรรมการ 
- - - - 
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รายชื�อคณะกรรมการ 

  

ตาํแหน่ง 

  
  

 คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน  

คณะกรรมการ

ธนาคาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน สรรหา 

และการกาํกบัดแูลกิจการ 

Board Risk and 

Compliance 

Committee 

30 กนัยายน 2563) 

11. นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ กรรมการ - - - - 

นายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์(ลาออก 

มีผลตั�งแตว่นัที� � กนัยายน 

2563) 

กรรมการ 88,000 - - - 

       รวมค่าตอบแทน 5,583,500 2,458,800 1,542,600 1,626,600 
 

ข.  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง    

   

 คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝ่ายจดัการเพื�อพิจารณาปรบัค่าจา้งและ

บาํเหน็จประจาํปีโดยคาํนงึถึงหนา้ที�ความรบัผิดชอบและความเสี�ยงตา่งๆที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงการเพิ�มมลูคา่ในสว่นของผูถื้อ

หุน้ระยะยาวมาประกอบการพิจารณาประเมินผลเงินบาํเหน็จรางวลัและเงินชดเชยแก่พนกังานหรือลกูจา้งของธนาคาร

หรอืบคุคลใดที�ทาํกิจการใหก้บัธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาโครงสรา้งและหลกัเกณฑท์ี�เหมาะสมในการจ่าย 

โดยจ่ายใหแ้ก่ผูท้าํการประจาํหรือไมป่ระจาํก็ไดต้ามที�ฝ่ายจดัการนาํเสนอ  ในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรูปของ

เงินเดือนของผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ �นไปหรือผูซ้ึ�งดาํรงตาํแหนง่เทียบเทา่และผูบ้รหิารในสายงานบญัชี

และการเงินจาํนวน  14  คน ตามนิยามผู้บริหารของสาํนักงานก.ล.ต. รวมเป็นเงินทั�งสิ �น 113.08 ลา้นบาท และจ่าย

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ �นไปจาํนวน 51 คน  ตามนิยามผูบ้ริหารของ ธปท. รวมเป็น

เงินทั�งสิ �น 307.10 ลา้นบาท 

   

 (2) ค่าตอบแทนอื�น 

 ในปี 2563 ธนาคารไดส้มทบเงินเขา้กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ �นไป

หรือผู้ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าและผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน จํานวน 12 คน ตามนิยามผู้บริหารของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. รวมเป็นเงินทั�งสิ �น 5.0 ลา้นบาท และสมทบเงินเขา้กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ขึ �นไปจาํนวน 48 คน ตามนิยามผูบ้รหิารของ ธปท. รวมเป็นเงินทั�งสิ �น 14.27 ลา้นบาท 
   

 

 

 

 

 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

  

สว่นที� 2 หนา้ 73 

8.5  องคก์รและบุคลากร 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีพนกังานทั�งสิ �นจาํนวน 2,725 คน โดยเป็นพนกังานที�ประจาํอยูส่าขาจาํนวน 613 คน 

และพนกังานที�ปฏิบตัิงานที�สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 2,112 คน โดยแบง่ตามสายงานหลกัๆ ดงันี �  

1. รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  

ผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่ และ รกัษาการผูบ้รหิารสงูสดุ 

พาณิชยธ์นกิจ 

1  คน 

2.     ธุรกิจขนาดใหญ่   

 2.1 บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ 108 คน 

  2.2  ธุรกิจบรหิารเงิน 81 คน 

3. ธุรกิจรายยอ่ย 1,329 คน 

4. พาณิชยธ์นกิจ 140 คน 

5. ธุรกรรมการเงิน 45 คน 

6. บรหิารความเสี�ยง        107 คน 

7. การเงิน 136 คน 

8. สารสนเทศและปฏิบตัิการ 562 คน 

9. กฎหมาย 12 คน 

10. กลยทุธ ์ 14 คน 

11. ทรพัยากรบคุคล 54 คน 

12. สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

(รวมเลขานกุารกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร) 

11 คน 

13 วิจยั 10 คน 

14. สื�อสารองคก์ร 23 คน 

15. ตรวจสอบภายใน 43 คน 

16. กาํกบัการปฏิบตัิงาน 43 คน 

17 บรหิารงานประสบการณล์กูคา้ 6 คน 

 รวม 2,725 คน 

 
นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทาํแผนบริหารงานบุคคล 
 

ธนาคารมีความมุ่งมั�นในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในทกุระดบั โดยมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาทางอาชีพและการวางแผน

บุคลากรภายใน เพื�อทดแทนตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้พนักงานมีความพรอ้มทั�งในด้านความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถ ธนาคารไดอ้อกแบบและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมตามทกัษะที�จาํเป็นในตาํแหน่งงานนั�นๆ เพื�อสนบัสนุน

การเติบโตในสายอาชีพตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง ธนาคารไดน้าํเสนอ 3D Academy ขึ �นมาเพื�อช่วยพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ที�จาํเป็น

ต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคต นอกจากนี � ธนาคารยงัคง
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ส่งเสริมใหพ้นกังานมีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื�องนอกเหนือจากหอ้งเรียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ mentoring and coaching 

การเรียนรู ้จากผู้อื�น  (peer to peer learning) รวมถึงการเรียนการสอนผ่านสื�ออิ เล็กทรอนิกส์ ( e-learning) บน

โทรศพัทม์ือถือที�สามารถเรยีนรูไ้ดท้กุที�ทกุเวลาอีกดว้ย 

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 
 

ธนาคารจดัใหม้ีสวสัดิการสาํหรบัพนกังาน เช่น กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ กองทุนประกนัสงัคม เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน

เสยีชีวิต การรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจาํปี หอ้งพยาบาลของธนาคาร สวสัดิการพนกังานประเภทสินเชื�อที�อยู่

อาศยั สินเชื�อรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์สินเชื�อเพื�อการศกึษา และสินเชื�อเอนกประสงค ์เพื�อใหธ้นาคารสามารถแข่งขนักบั

ธนาคารชั�นนาํของประเทศและรกัษาพนกังานที�มีคณุภาพใหค้งอยู่กบัธนาคารได ้ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจาํที�

ธนาคารจ่ายใหแ้ก่พนกังานในปีบญัชีดงักลา่วเป็นจาํนวนรวมทั�งสิ �น 2,591.11 ลา้นบาท นอกจากนี � ธนาคารยงัคงมีแผนที�

จะปรบัปรุงสวสัดิการเพื�อพนกังานในดา้นตา่งๆอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อทาํใหธ้นาคารเป็นนายจา้งที�ลกูจา้งเลอืกและตอ้งการเขา้

รว่มทาํงานดว้ย    

               
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 

ในปี 2563 ธนาคารไดจ้ัดฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานรวมทั�งสิ �นจาํนวน 337 หลกัสูตร ประกอบดว้ยการฝึกอบรมภายใน

ธนาคารจาํนวน 169 หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจาํนวน 168 หลกัสตูร โดยมีจาํนวนพนกังานเขา้รบัการอบรม

จาํนวนทั�งสิ �น 2,725 คน (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563) คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของพนกังานทั�งหมด หรืออตัราเฉลี�ย

เท่ากบั 3 วนัต่อคนต่อปี โดยมีค่าใชจ้่ายดา้นการพฒันาพนกังานเป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ �น 5.4 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ วนัที� 

30 พฤศจิกายน 2563) ทั�งนี � ธนาคารมุ่งเนน้การเพิ�มทักษะใหม่ๆ ที�จาํเป็นในการทาํงานยุคดิจิทัล (Future Skills) โดย

รว่มมือกบัสถาบนัที�มีชื�อเสยีงและกลุม่ซีไอเอ็มบีในการพฒันาหลกัสตูรพื �นฐานเกี�ยวกบัทกัษะความรูเ้กี�ยวกบัธุรกิจดิจิตอล

ในรูปแบบ Gamification ที�สามารถเรียนผ่านโทรศพัทม์ือถือไดทุ้กที�ทุกเวลา นอกจากนี � พนกังานกว่า 482 คนไดร้บัการ

พัฒนาทักษะใหม่ๆ ในระดับที�สูงขึ �น (Intermediate) จากวิทยากรภายนอกและผู้เชี�ยวชาญภายในองค์กร อาทิเช่น

ห ลัก สูต ร  Data Science, Tableau Tools and Data Analytic, Robotic Process Automation (RPA), New Digital 

Technology เป็นตน้ 

 

นอกจากนี � ธนาคารยงัใหค้วามสาํคญัและสนบัสนนุใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง อาทิ 

เช่น หลกัสตูรการวางแผนการลงทุนมืออาชีพ หลกัสตูรขอรบัใบอนุญาตการเป็นนายหนา้ประกันชีวิต/ประภนัวินาศภยั 

ตลอดจนถึงการ Reskill พนักงานใหม้ีความพรอ้มในตาํแหน่งงานที�มีความจาํเป็นในอนาคต (Future Jobs) อาทิเช่น 

โครงการ Branch Transformation ที�มุ่งเนน้ Reskill พนกังานบรกิารใหส้ามารถมีทกัษะการขายเพื�อรองรบังานในอนาคต

ไดอ้ยา่งมืออาชีพ เป็นตน้ 
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ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 

 

สดัสว่นวนัลาหยดุงานเฉลี�ยของพนกังานแบง่ตามประเภท 
2563 2562 

รอ้ยละ รอ้ยละ 

ลาป่วย 12.65 24.60 

ลาหยดุจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทาํงาน 0.0 0.0 

อื�นๆ 87.35 75.40 

จาํนวนวนัลาป่วยเฉลี�ยตอ่พนกังาน (วนั/คน)  2.38 2.80 

จาํนวนผูเ้สยีชีวิตจากอบุตัิเหตทุี�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน (ราย)  0 0 

 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 

ธนาคารมีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตและสขุภาพของพนกังานทุกคน โดยในปีที�ผ่านมาธนาคารไดมุ้่งเนน้การดูแล

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหถ้กูสขุอนามยั เพื�อความปลอดภยัของพนกังานจากภาวะการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

โดยไดน้าํแนวทางปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค และของกลุ่มซีไอเอ็มบีมาถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  ซึ�งทาํใหเ้กิดแนวทาง

หรอืวิถีปฏิบตัิแบบใหม ่(New Normal) ในสถานที�ทาํงาน กลา่วคือ 

 มีการตรวจวดัอณุหภมูิ ใชเ้จลแอลกอฮอลล ์ใสห่นา้กากอนามยั ตลอดจนเพิ�มเติมการกรอกขอ้มลูเพื�อคดักรอง

การเดินทางไปในพื �นที�เสี�ยง และการใชแ้อปพลเิคชนัไทยชนะ สาํหรบัผูม้าติดตอ่ 

 การจดัที�นั�งทาํงาน  พื �นที�สว่นกลาง  หอ้งประชุม หอ้งทานอาหาร ใหม้ีการระยะห่าง 1-2 เมตร  เพิ�มความถี�ใน

การทําความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆชั� วโมง ฉีดนํ�ายาฆ่าเชื �อโรคทุกสุดสัปดาห ์ 

ตลอดจนดูแลใหม้ีอปุกรณท์ี�จาํเป็นในการดแูลสขุลกัษณะ (แอลกอฮอลล ์เจลลา้งมือ ถงุมือ และนํ�ายาฆ่าเชื �อ

โรค) อยา่งพอเพียงอยา่งนอ้ย 3 เดือน   

 นอกจากนี �ยงัคงจัดใหม้ีการตรวจวดัคุณภาพอากาศ การฝึกซอ้มระบบดบัเพลิงเป็นประจาํทกุเดือน  การซอ้ม

อพยพหนีไฟประจาํปี  และการตรวจสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทกุเดือน เพื�อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ

บรหิารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

 

การจัดการด้านสิ�งแวดล้อมและการจดัการด้านพลังงาน   

ธนาคารมีนโยบายการอนรุกัษ์พลงังาน เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงพลงังานเกี�ยวกบัมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการ

จดัการพลงังานภายใตบ้งัคบัพระราชบญัญัติการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน (Energy Conservation Policy) ซึ�งในปี 

2563 ธนาคารไดม้ีมาตรการประหยดัพลงังานดงันี � 

 การติดตั�งแผน่ฟิลเลอรข์องคลูลิ�งทาวเวอร ์เพื�อเพิ�มประสทิธิภารการทาํความเย็นและลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ 

 การเปลี�ยนหลอดไฟแสงสวา่งเป็น LED เพื�อลดการใชไ้ฟฟา้ภายในอาคาร 
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 การปรบัอณุหภมูิระบบปรบัอากาศใหอ้ยู่ในเกณฑ ์24-25 องศาเซลเซียส และตรวจเช็คระบบทาํความเย็นใหม้ี

 ความสมบรูณเ์ป็นประจาํทกุเดือน เพื�อลดการใชพ้ลงังาน 

 ติดตั�งระบบหมอ้แปลงไฟฟา้ใหมเ่พื�อทาํใหม้ีประสทิธิภาพและลดการใชพ้ลงังาน  

 การจดัการระบบบาํบดันํ�าเสยีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคมุมลพิษเพื�อรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 

 การปรับเปลี�ยนการใช้นํ�ายาเคมีทางด้านรกัษาความสะอาดให้มาเป็นประเภทจุลินทรีย์แทนเพื�อรกัษา

 สิ�งแวดลอ้ม 

  การรณรงคใ์หใ้ชน้ ํ�ามนั E20 หรือ E85 เพื�อสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนที�ผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ 

 และช่วยลดมลพิษทางอากาศ 

 จัดทาํโครงการส่งเสริมใหพ้นักงานและครอบครวัตระหนักถึงการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม โดยสง่เสริมใหใ้ชว้สัดุที�

 สามารถนาํมาใชซ้ ํ�าไดอ้ีก เพื�อลดปรมิาณขยะอนัอาจเป็นการทาํลายสิ�งแวดลอ้ม 

 
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
 

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกิจการ ทาํหนา้ที�

พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื�นของกรรมการ โดยใหอ้ยู่ในอัตราที�เหมาะสมกับ

ขอบเขตหนา้ที�และความรบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมาย สอดคลอ้งและเทียบเคียงกับอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม

ธนาคารพาณิชยใ์นระดับเดียวกัน  รวมทั�งสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของธนาคาร ประสบการณ ์

ภาระหนา้ที� ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility)  รวมถึงประโยชนท์ี�คาดว่า

จะได้รบัจากรรมการแต่ละคน กรรมการที�ได้รบัมอบหมายหน้าที�และความรบัผิดชอบเพิ�มขึ �น เช่น เป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชุดย่อย ควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มที�เหมาะสมดว้ย ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมตัิโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทน

กรรมการของธนาคาร และกรรมการชดุยอ่ยทั�งรูปแบบที�เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม 

 
นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผู้บริหารและพนักงาน 
 

นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนของธนาคารใชก้ับพนกังานทกุคน โดยนโยบายนี �จะทาํใหม้ั�นใจว่า ธนาคารจะสามารถ

ดึงดดูบคุลากรที�มีความสามารถ และรกัษาและจูงใจพนกังานที�มีผลการปฏิบตัิงานในระดบัสงูใหป้ฏิบตัิงานกบัธนาคาร 

เพื�อความสาํเร็จอย่างยั�งยืนของธนาคาร ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี�โปรง่ใส และตามขอบเขตความรบัผิดชอบของตาํแหน่งงาน 

ตลอดจนความสามารถในการแขง่ขนัของธนาคารเมื�อเปรยีบเทียบกบัสถาบนัการเงินและบรษัิทชั�นนาํอื�นๆ ในประเทศไทย 

 

องคป์ระกอบของค่าตอบแทน 
 

ธนาคารกาํหนดคา่ตอบแทนใหก้บัพนกังานทกุคน อนัประกอบดว้ยคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน เช่น เงินเดือน คา่ครองชีพ ค่า

ลว่งเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ และค่าลว่งเวลาในวนัหยดุ สว่นค่าตอบแทนอื�น ธนาคารไดก้าํหนดสิทธิประโยชนเ์กี�ยวกบั
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การรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ ประกนัชีวิตและประกันอุบตัิเหต ุเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี �ยงชีพ และสวสัดิการ

เงินกูต้า่งๆ ทั�งที�มีอยูใ่นปัจจบุนัและตามที�ธนาคารจะประกาศเปลี�ยนแปลงตอ่ไป 

 

การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ รบัผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื�นรวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื�นของผูบ้ริหารระดบัตั�งแต่ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ (U�) ขึ �นไป ซึ�งรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร เพื�อใหค้ณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาอนุมตัิ ซึ�งจะเชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของธนาคารทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และสอดคลอ้งกบัผลการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกบัตวัชี �วดัผลการปฏิบตัิงาน ทั�งที�เป็นตวัชี �วดัดา้นการเงิน ตวัชี �วดั

ดา้นลกูคา้ ตวัชี �วดัเกี�ยวกบัการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการทาํงาน รวมทั�งตวัชี �วดัดา้นบคุลากร ทั�งนี � ผูบ้รหิารจะไดร้บั

คา่ตอบแทนทั�งที�เป็นตวัเงินและคา่ตอบแทนอื�นตามที�ธนาคารกาํหนด 

 

การกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับพนักงาน 
 

ทรพัยากรบุคคลจะกาํหนดอตัราค่าตอบแทนทั�งที�เป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอื�นของพนกังานระดบัตั�งแต่ผูอ้าํนวยการ

อาวโุส (U�) ลงมาตามความเหมาะสม โดยเปรยีบเทียบกบัลกัษณะงาน ตาํแหนง่หนา้ที� คณุวฒุิ ประสบการณด์า้นวิชาชีพ 

และความรบัผิดชอบ เพื�อนาํเสนอผูบ้รหิารซึ�งมีอาํนาจอนมุตัิตามอาํนาจอนมุตัิของธนาคารพิจารณาถึงความเหมาะสมใน

การกาํหนดคา่ตอบแทน 

 
การปรับขึ�นเงนิเดือนประจาํปี 
 

พนกังานของธนาคารและผูบ้งัคบับญัชาจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในปีที�ผา่นมาและกาํหนดเปา้หมายในปี

ถดัไป ธนาคารจะพิจารณาปรบัค่าตอบแทนของพนกังานโดยคาํนงึถึงผลการปฏิบตัิงาน ประกอบกบัผลประกอบการของ

ธนาคารเป็นหลกั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดูแลกิจการและ

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร ทั�งนี � ธนาคารสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาปรบัคา่ตอบแทนตามความเหมาะสมและ

ความจาํเป็นตามที�ธนาคารเห็นสมควร 

 

การจ่ายเงนิรางวัลพิเศษ (Bonus) 
 

ธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (Bonus) เป็นรายปี โดยธนาคารจะประกาศหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินรางวลัพิเศษ

ใหพ้นักงานทราบเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลของการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละรายที�มีผลการ

ปฏิบตัิงานไมต่ ํ�ากวา่เกณฑท์ี�คณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ รวมถึงไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มที�จะไมม่ีสทิธิไดร้บัเงินรางวลัพิเศษ

ตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแล

กิจการและไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

  

สว่นที� 2 หนา้ 78 

นโยบายการสรรหาและการแต่งตั�งกรรมการและผู้บริหาร 
 

ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการที�โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการไดแ้ต่งตั�ง

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ ใหท้าํหนา้ที�พิจารณาคดัเลอืกและเสนอชื�อบคุคลที�มี

คณุสมบตัิเหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ซึ�งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมายกาํหนด และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนจะนาํเสนอใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั�ง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั�งและถอด

ถอนกรรมการตามที�ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ รบัผิดชอบในการทบทวนและพิจารณาคุณสมบตัิ

ของบคุคลที�เหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของธนาคารเพื�อนาํเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธปท.เพื�อพิจารณา

อนุมตัิตามลาํดบั ทั�งนี �ธนาคารไดม้ีการจัดทาํกระบวนการจา้งผูบ้ริหารของธนาคารเพื�อใหม้ั�นใจว่าการสรรหาและการ

แตง่ตั�งผูบ้รหิารซึ�งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามขอ้กาํหนดของธปท.และหนว่ยงานราชการอื�นๆ  

 
นโยบายสิทธิมนุษยชน 

 

ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิดา้นสิทธิมนษุยชนตามหลกัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติเพื�อใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนุษยชนตามขอ้กาํหนดในรฐัธรรมนูญ อาทิ ความแตกต่างในเรื�องถิ�นกาํเนิด 

เชื �อชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญ รวมทั�งการไม่ร่วม เกี�ยวขอ้ง หรือสนบัสนุนหน่วยงานหรือ

บคุคลที�ละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี 

 
นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� 

 

ธนาคารไม่สนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีการกระทาํหรือการดาํเนินการอันมีลกัษณะเป็นการละเมิด

ทรพัยส์นิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� โดยธนาคารมีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งไมล่ะเมิดทรพัยส์ิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� เช่น การทาํซํ�า ดดัแปลง หรอืเผยแพรง่านสรา้งสรรคท์ี�มีลิขสิทธิ� ฯลฯ แก่สาธารณชนโดยไม่ไดร้บั

อนญุาตจากเจา้ของลขิสทิธิ� 

 

นโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผู้บริหาร 

 

เพื�อควบคมุและติดตามดแูลการทาํธุรกรรมระหวา่งธนาคารกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบับคุคล

ดงักล่าว ธนาคารจึงกาํหนดนโยบายการรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร (รายงานการมีส่วนไดเ้สีย) 

โดยใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนเองและบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งต่อเลขานุการบริษัท

ภายใน 7 วันทาํการ นับจากสิ �นสุดรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงขอ้มูล โดยเลขานุการบริษัทจะ
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นาํเสนอสาํเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียดงักลา่วต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื�อทราบภายใน 7 

วนัทาํการนบัจากวนัที�เลขานกุารบรษัิทไดร้บัรายงานดงักลา่วจากกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

นโยบายและแนวปฏบิัติเรื�องการต่อต้านการคอรร์ัปชั�น 

 

ธนาคารไดแ้สดงเจตนารมณใ์นการต่อตา้นคอรร์ปัชั�นโดยเขา้รว่มในโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุริต โดยไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติเมื�อวนัที� 

21 พฤษภาคม 2562 ทั�งนี � เพื�อให้มั�นใจว่าธนาคารมีแนวปฏิบัติและข้อกําหนดที�เหมาะสมในการป้องกันคอรร์ปัชั�น 

ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื�อง การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั�น เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบรษัิทใน

เครอื ยดึถือและปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

 

นโยบายด้านความยั�งยนื 

ดว้ยความมุ่งมั�นของธนาคารในการปรบัเปลี�ยนองคก์รตามแผนกลยทุธ ์Forward23+ ของกลุม่ซีไอเอ็มบี เพื�อสรา้งองคก์ร

ที�ขบัเคลื�อนดว้ยเปา้หมายที�นอกเหนือไปจากเปา้หมายทางธรุกิจ ในปี 2563 ธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายดา้นความยั�งยนืสอง

ฉบบั ไดแ้ก่ นโยบายเพื�อความยั�งยนื (CIMB Thai Sustainability Policy) และ นโยบายการใหบ้รกิารทางการเงินเพื�อความ

ยั�งยืน (CIMB Thai Sustainable Financing Policy) ซึ�งไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการธนาคารในเดือนธนัวาคม 

2563 และจะเริ�มดาํเนินการตามนโยบายเป็นเฟสๆ ตั�งแตปี่ 2564 เป็นตน้ไป   

นโยบายดงักลา่วมีวตัถปุระสงคเ์พื�อกาํหนดแนวทางสาํหรบัหน่วยงานต่างๆของธนาคารในการดาํเนินงานที�อาจมีความ

เสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) และผลกระทบตอ่การ

ใหบ้รกิารทางการเงินและการระดมเงินทนุของธนาคาร เพื�อใหธ้นาคารมีขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจตา่งๆใหส้อดคลอ้งกบั

ค่านิยมหลกัและเป้าหมายขององคก์ร ที�มุ่งใหบ้ริการทางการเงินแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่และชมุชนโดยรวมดว้ยความ

รบัผิดชอบและเพื�อความยั�งยืน   
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ขอ้มลูการถกูเปรยีบเทียบปรบัของธนาคาร และบรษัิทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 

หน่วยงานกาํกบัดแูลของ

ทางการ 

 

รายละเอียดการถกูเปรยีบเทียบปรบัจากหน่วยงานกาํกบัดแูลของทางการ 

สาํหรบัปี 2563 ความผิดที�ถกูเปรยีบเทียบปรบับอ่ยที�สดุ 3 อนัดบัแรก ในรอบ  

5 ปีที�ผ่านมา 

ยอดรวมทั�ง

สิ �น (บาท) 

จาํนวนสงูสดุ 3 อนัดบัแรก มาตรา กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

มาตรา กฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง 

1. ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย 

- - - - 

 

มาตรา 66 และ 

71 

พระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2551 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม 

2. สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

- - - - 

 

มาตรา 113 พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที�แกไ้ข

เพิ�มเติม 

 

3. สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและ

สง่เสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 

- - - - 

 

- - 

 

สรุป ในปี 2563 ธนาคารไมม่ีรายการที�ถกูเปรยีบเทียบปรบั ในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา ธนาคารถกูเปรยีบเทียบปรบัรวมทั�งสิ �น 

2 รายการ 
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9.   การกาํกับดูแลกิจการ 
 
9.1   นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

ธนาคารเชื�อมั�นว่าความพยายามอย่างต่อเนื�องของธนาคารในการสรา้งวฒันธรรมและโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการที�

แข็งแกร่งทั�วทั�งองคก์รจะช่วยใหธ้นาคารสามารถสรา้งคุณค่าเพิ�มแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดังนั�น ธนาคารจึงมุ่งมั�น

ดาํเนินการเพื�อกาํหนดหลกัปฏิบตัิในการกาํกบัดแูลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดบัสงูสดุสาํหรบักิจกรรม

ตา่งๆ ของธนาคาร 

 

ในปี 2563 ธนาคารไดร้บัการประเมินคะแนนจากโครงการสาํรวจการกาํกับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2563 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภายใตก้ารดแูลของสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (Institute of Directors : IOD) โดยการสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ในระดบั

ดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว โดยคะแนนเฉลี�ยโดยรวมสงูถึงรอ้ยละ 90  ซึ�งสะทอ้นถึงภาพการดาํเนินธุรกิจของ

ธนาคารอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่การกาํกบัดแูลกิจการที�ดี  โปรง่ใส และใหค้วามสาํคญัตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่    

 
หลักการกาํกับดูแลกิจการ 

 

ธนาคารมีกระบวนการในการกาํหนด ประเมิน และบริหารจัดการความเสี�ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที�เกิดขึ �น โดย

กาํหนดกระบวนการควบคุมภายในเพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกิจและการควบคุมในดา้นต่างๆ ซึ�งรวมถึงดา้นการเงินและการ

ปฏิบัติการ ตลอดจนการกาํกับการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกาํกบัการปฏิบตัิงานทาํหนา้ที�ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ 

ของธนาคารใหส้ามารถขับเคลื�อนองคก์รเพื�อบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ที�ตั�งไวใ้นขณะที�มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บังคับต่างๆ นอกจากนี � ธนาคารยังเนน้ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในเรื�อง

จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนระเบียบปฏิบตัิทางวินยั 

 

ธนาคารกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

เพื�อใหผู้ล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความไวว้างใจและเชื�อมั�นในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร อนัจะช่วยเสริม

ศกัยภาพในการแขง่ขนัและสรา้งมลูคา่เพิ�มตลอดจนความมั�นคงในระยะยาวใหแ้ก่ธนาคาร  

 

คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที� ประโยชน ์และหลกัปฏิบตัิของหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560  (CG Code) ที�ออกโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่ง

ยั�งยืน  ดงันั�น     ที�ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั�งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2562 จึงไดม้ีมติอนมุตัิทบทวน

นโยบายหลกัการกาํกับดูแลกิจการของธนาคารใหส้อดคลอ้งกับ CG Code  เพื�อนาํมาปรบัใชต้ามบริบททางธุรกิจของ

ธนาคาร เพื�อใหค้รอบคลมุและทนัตอ่พฒันาการดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 
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การกาํกับดูแลกิจการ 
 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  
 

ธนาคารคาํนงึถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุรายและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิพื �นฐานอย่างเทา่เทียมกนั รวมทั�งมีการสื�อสารกบัผู้

ถือหุน้ในเชิงรุกอยูเ่สมอ เช่น สทิธิในการซื �อขายหรอืโอนหุน้ การไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารตา่งๆของธนาคาร การมีสว่นแบ่ง

กาํไรอยา่งเท่าเทียม และการเขา้รว่มประชมุเพื�อใชส้ิทธิออกเสยีง แสดงความเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื�อพิจารณาตดัสินใจ

ในเรื�องที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั เช่น การแต่งตั�งกรรมการ การแต่งตั�งผูส้อบบญัชี การจดัสรรกาํไร การจ่ายเงินปัน

ผล การเพิ�มทนุหรอืลดทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้  

 

ในปี 2563 เดิมคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัที� 24 เมษายน 2563 เพื�อให้

สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของกฎหมายที�ใหธ้นาคารจัดใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายในสี�เดือน นับแต่วนั

สิ �นสดุรอบปีบญัชีของธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื�องดว้ยสถานการณร์ะบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงพิจารณา

เลื�อนวนัจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ออกไปเป็นวนัที� 26 มิถนุายน 2563 ตามมาตรการรองรบัการแพรร่ะบาด

ของโรคดงักลา่ว ซึ�งกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ประกาศเพื�อบงัคบัใชใ้นเวลานั�น 

 

ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ซึ�งกาํหนดไวเ้ดิมในวนัที� 24 เมษายน 2563 ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องเพื�อ

พิจารณาเพื�อบรรจเุป็นวาระการประชมุ รวมถึงเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตั�งเป็น

กรรมการธนาคารลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ในระหวา่งวนัที� 1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ตามหลกัเกณฑท์ี�

ธนาคารกาํหนด ซึ�งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 วนัที� 26 มิถนุายน 2563 ไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอ

เรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระหรอืเสนอชื�อบคุคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 

 

ธนาคารคาดการณ์ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ซึ�งเลื�อนออกไปเป็นเดือน

มิถุนายน 2563 อาจผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม เมื�อใกลถ้ึงกาํหนดวนัจัดประชุม ธนาคารพบว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดยงัคงนา่เป็นหว่ง ประกอบกบัมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคยงัคงเขม้ขน้  เพื�อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดใน

กลุม่ผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุม ในเดือนพฤษาคม 2563 คณะกรรมการธนาคารจึงพิจารณาเปลี�ยนสถานที�จดัประชุมฯ 

จากสาํนกังานใหญ่ของธนาคาร เป็นโรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดาํร ิกรุงเทพมหานคร ซึ�งมีหอ้งจดัประชุม

ขนาดใหญ่อยู่บนชั�นพื �นดิน เพื�ออาํนวยความสะดวกใหผู้เ้ขา้ประชุมไม่ตอ้งขึ �นลิฟตโ์ดยสารรว่มกนั หรือนั�งประชุมติดกัน 

จนเสี�ยงตอ่การแพรก่ระจายของเชื �อ 

 

ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ธนาคารปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรการซึ�งกาํหนดขึ �นเพื�อปอ้งกนัและ

ควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  อยา่งเครง่ครดั หนว่ยงานของธนาคารผูร้บัผิดชอบการจดัประชมุ ไดท้าํการติดตอ่

สอบถามและขออนญุาตหนว่ยราชการที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี � ในสถานที�จดัประชมุ ยงัจดัใหม้ีการวดัอณุหภมูิ การตรวจคดั

กรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ การสแกนแอปพลเิคชนัไทยชนะ ตลอดจนจดัที�นั�งในหอ้งประชมุใหม้ีการเวน้ระยะหา่งตามมาตรการ

ที�กาํหนด จดัทาํบนัทึกที�นั�งของผูถื้อหุน้แต่ละคนเพื�อการตรวจสอบในภายหลงัหากมีเหตตุิดเชื �อเกิดขึ �น จดัเตรียมแอลกอ

ฮอลลล์า้งมือไวท้ั�วพื �นที�โดยรวม และจัดหอ้งประชุมสาํรองไวร้องรบัผูถื้อหุน้กรณีหอ้งประชุมหลกับรรจุผูร้ว่มประชุมเต็ม
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อตัราที�กาํหนด ดว้ยความคาํนงึถึงสขุภาพของสว่นรวมโดยการปฏิบตัิตามมาตรการและแนวทางที�กาํหนดอยา่งเครง่ครดั 

ธนาคารไดร้บัคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

เพิ�มสงูขึ �นเป็นรอ้ยละ 98  

 

ในการจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ธนาคารไดร้ะบวุาระการประชุมอย่างชดัเจนวา่เป็นเรื�องเสนอเพื�อทราบ 

หรอืเพื�อพิจารณา รวมทั�งไดร้ะบขุอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ พรอ้มเอกสาร

ประกอบวาระการประชมุ ซึ�งประกอบดว้ยขั�นตอนเขา้รว่มประชมุ การออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และ

รายงานประจาํปี 2562  โดยธนาคารไดม้อบหมายให ้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนาย

ทะเบียนหุน้ของธนาคาร เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืนดัประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื�อพิจาณาลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 21 วนั รวมทั�งได้

เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ไวบ้นเว็บไซตข์องธนาคารล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชมุเป็นเวลา 30 วนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจลงมติ นอกจากนี � ธนาคารยงัได้

แจง้ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ตลอดจนโฆษณาคาํบอก

กลา่วหนงัสอืนดัประชมุทางหนงัสอืพิมพร์ายวนัเป็นเวลา 3  วนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัตามที�กฎหมายได้

กาํหนด   

 

ในวันประชุมผูถื้อหุน้ ธนาคารไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุม โดยจัดให้มี

เจา้หนา้ที�รบัลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และเพื�อรกัษา

สทิธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ โดยธนาคารไดน้าํระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนเพื�อจดัพิมพ์

บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถลงทะเบียนเขา้ประชมุไดล้ว่งหนา้กอ่นเวลาประชมุนานกวา่ปกติ เนื�องจากมีขั�นตอนเพิ�มขึ �นในสว่นของการควบคมุ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื �อ ซึ�งอาจทาํให้การลงทะเบียนล่าช้ากว่าเดิม  ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเพื�อใชส้ิทธิออกเสียงในวาระที�ยงัไม่ลงมติได ้และในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะมอบให้

บคุคลอื�นเขา้รว่มประชมุแทน ธนาคารไดจ้ดัทาํแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มรายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะ และได้

แนบแบบฟอรม์ดงักลา่วจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือนดัประชุม นอกจากนี � เพื�อหลีกเลี�ยงไม่ใหม้ีการรวมตวัของ

คนจาํนวนมาก ตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อดงักลา่ว ธนาคารไดส้นบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้มอบอาํนาจ

ใหก้รรมการอิสระของธนาคารออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยไดเ้สนอชื�อกรรมการอิสระพรอ้มประวตัิใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาใน

การมอบฉนัทะ ทั�งนี � ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 มีผูถื้อหุน้จาํนวน 10 ราย มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระที�ธนาคาร

เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 กรรมการธนาคารที�เขา้รว่มประชุมมีจาํนวนทั�งสิ �น 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.54 สว่น

กรรมการธนาคารอีก 5 คน ซึ�งอยู่ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง (ประธานกรรมการ) เอ็นจิก โอมาร ์ซิ

ดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด  เอ็นจิก ชาฮน์ซั ฟารุก บิน จัมมลั อาฮม์ัด  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเว็น และ นางวาท

นนัทน ์พีเทอรส์ิค ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได ้ เนื�องจากขอ้จาํกัดในการเดินทางระหว่างประเทศในสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19  สาํหรบัจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชมุ มีผูถื้อหุน้ที�มารว่มประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้ที�มอบ
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ฉนัทะรวมจาํนวน 70 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั�งสิ �น 34,822,261,748 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.9858 ของจาํนวนหุน้ที�

จาํหนา่ยไดท้ั�งหมด  

 

ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 26 ประจาํปี 2563 ไดอ้นมุตัิตามขอ้เสนอของ นายอดิศร เสรมิชยัวงศ ์กรรมการธนาคาร และ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะจาก CIMB Bank Berhard ผูถื้อหุน้รายใหญ่

ที�เสนอใหแ้ต่งตั�งนายชาญมนู สุมาวงศ ์กรรมการอิสระ ซึ�งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการใน

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ รวมทั�งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ทาํหนา้ที�เป็น

ประธานในที�ประชมุ แทนประธานกรรมการซึ�งไมส่ามารถมาประชมุได ้ ก่อนเริ�มประชมุในระเบียบวาระตา่งๆ ประธานในที�

ประชุมไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทชี �แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียง ประธานในที�ประชุมไดใ้ห้

ความมั�นใจวา่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ นอกจากนี � 

ธนาคารยงัไดน้าํเสนอขอ้มลูในระบบวีดีทศัน ์รวมทั�งจดัใหม้ีการแปลเป็นภาษาองักฤษเพื�ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้

ต่างชาติ ทั�งนี � กรรมการและผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งไดต้อบคาํถาม รวมทั�งใหข้อ้มูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถว้น นอกจากนี � 

การนบัคะแนนเสียงระหว่างการประชุมเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปรง่ใส การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเป็นไป

ตามลาํดบัในหนงัสอืนดัประชมุ โดยไมม่ีการเพิ�มหรอืสลบัวาระการประชุมในการนบัคะแนนเสียง ธนาคารใชบ้ตัรคะแนน

เสยีงที�มีบารโ์คด้ และเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัผูถื้อหุน้ที�ไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียง ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

ธนาคารได้จัดทาํรายงานการประชุมอย่างถูกต ้องครบถ้วน อาทิ สรุปสาระสาํคญัของคาํถาม คาํชี �แจง ตลอดจน

ขอ้คิดเห็นตา่งๆ และคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ที�ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระวา่มีคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็น

ดว้ย และงดออกเสยีงจาํนวนเทา่ไร เป็นตน้ โดยธนาคารไดจ้ดัสง่รา่งรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ต่อหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�

เกี� ยวข้องภายในกรอบเวลาตามที�กฎหมายและกฎระเบียบที� เกี� ยวข้องกําหนด รวมทั�ง เผยแพร่ในเว็บไซต ์

www.cimbthai.com เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ใชอ้า้งอิงดว้ย 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน  
 

ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั รวมทั�งหนา้ที�ในการดแูลผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ทกุราย ธนาคารจึงไดจ้ดัใหม้ีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื�อปอ้งกนั

การนาํขอ้มูลภายในของธนาคารไปใชเ้พื�อประโยชนส์่วนตน โดยคณะกรรมการธนาคารไดก้าํหนดหลกัเกณฑห์า้มมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของธนาคาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูล

ภายในอนัเป็นสาระสาํคญัและมีผลกระทบตอ่การเปลี�ยนแปลงหลกัทรพัยข์องธนาคาร ซึ�งยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน 

ไปใชเ้พื�อทาํการซื �อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องธนาคารในช่วง 1 เดือนก่อนที�ขอ้มลูนั�นจะเผยแพรสู่่สาธารณชน 

นอกจากนี � กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตั�งแตร่ะดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ �นไป หรอืผูด้าํรงตาํแหนง่เทียบเทา่ และ

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารหนว่ยงานขึ �นไปหรอืเทียบเท่าในสายงานบญัชีหรือการเงิน รวมถึงบคุคลที�มีความสมัพนัธก์บั

กรรมการหรอืผูบ้ริหาร ไดแ้ก่คู่สมรสหรือผูท้ี�อยูกิ่นกนัฉนัสามีภรยิา (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส) บตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

และนิติบคุคลที�กรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืคูส่มรสหรือผูท้ี�อยูกิ่นกนัฉนัสามีภรยิา (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส) หรอืบตุรที�ยงั

ไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ซึ�งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด

และมีสดัสว่นการถือหุน้มากที�สดุในนิติบคุคลดงักลา่ว มีหนา้ที�ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื �อลว่งหนา้ 
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รวมถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัที�มีการซื �อ ขาย 

โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และนาํสง่สาํเนารายงานดงักลา่วใหก้บัสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของธนาคารภายในกาํหนดเวลา

เดียวกนั และเพื�อเป็นขอ้มลูเกี�ยวกับการถือหุน้และ/หรือหลกัทรพัยข์องธนาคาร ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการ

ของธนาคารเปิดเผยการซื �อขายหุน้และการถือครองหลกัทรพัยข์องธนาคาร โดยใหร้ายงานขอ้มลูดงักลา่วใหค้ณะกรรมการ

ทราบด้วย นอกจากนี � ธนาคารยังไดจ้ัดทาํหลกัจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจน

พนกังานของธนาคาร ที�ครอบคลมุเรื�องการใชข้อ้มลูภายใน และแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที� โดยหลีกเลี�ยงความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์เพื�อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และโปรง่ใส 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้    

คูค่า้ เจา้หนี � และหนว่ยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง   

 

จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร (CIMB Thai Code of Conduct) 
 

1. ลูกค้า 

 ธนาคารมุง่มั�นในการนาํเสนอบรกิารและผลติภณัฑท์ี�มีคณุภาพ และการปกปอ้งผลประโยชนข์องลกูคา้ รวมทั�งปฏิบตัิต่อ

ลกูคา้อย่างเป็นธรรมในการทาํธุรกรรมต่างๆ  เพื�อใหบ้รรลวุตัถุประสงคด์งักล่าว ธนาคารไดจ้ัดตั�งหน่วยงานบริหารงาน

ประสบการณล์กูคา้ หรอื Customer Experience Management (CX) โดยหนว่ยงานนี � จะทาํงานรว่มกบัศนูยบ์รกิารลกูคา้

ทางโทรศพัท ์และหน่วยงานอื�นๆ เพื�อทาํหนา้ที�รบัและดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรียนต่างๆ ของลกูคา้ ทั�งนี � หน่วยงาน

บรหิารงานประสบการณล์กูคา้ไดจ้ดัทาํนโยบายการจดัการเรื�องรอ้งเรยีนเพื�อเป็นเอกสารอา้งอิงหลกัและเป็นแนวทางใน

การรบัเรื�องรอ้งเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกลุ่มซีไอเอ็มบีและหน่วยงานราชการ หน่วยงาน

บริหารงานประสบการณล์กูคา้เป็นหนว่ยงานกลาง มีความเป็นอิสระในการบรหิารจดัการเรื�องรอ้งเรียนของลกูคา้ เพื�อให้

มั�นใจว่าเรื�องรอ้งเรียนต่างๆ ไดร้บัการแกไ้ขจากหน่วยงานผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะเรื�องอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม และทนั

เหตกุารณ ์ซึ�งการจดัการเรื�องรอ้งเรยีนอย่างรวดเรว็และเป็นรูปธรรมนี �มีผลตอ่ความไวว้างใจและความเชื�อมั�นของลกูคา้ต่อ

ธนาคารเช่นกัน นอกจากนี � ธนาคารยังใหค้วามสาํคัญกับการรกัษาขอ้มูลของลกูคา้โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื�น เวน้แต่เป็นกรณีเปิดเผยตามที�

กฎหมายกาํหนดหรอืไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้เทา่นั�น 

 

ทั�งนี � ในช่วงที�มีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  ในปี 2563 ซึ�งสง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั�งระดบัจลุภาคและมหภาคใน

ประเทศ สง่ผลใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชยอ์อกมาตรการช่วยเหลือลกูคา้

สนิเชื�อผูไ้ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ�งธนาคารมีมาตรการช่วยเหลอืลกูคา้สินเชื�อผูไ้ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตาม

หนงัสือเวียนของ ธปท. โดยหน่วยงานบริหารงานประสบการณล์กูคา้มีสว่นรว่มในการบริหารจดัการการสื�อสารและการ

ลงทะเบียนของลูกคา้เพื�อเขา้ร่วมมาตรการ ผ่านการกาํหนดขอ้ความสาํหรบัสื�อสารกับลูกคา้ทั�งในช่วงก่อนและหลัง

ลงทะเบียน ซึ�งการดาํเนินการนี �เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานปฏิบัติการสินเชื�อรายย่อย 
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หน่วยงานกาํกบัการปฏิบตัิงาน หน่วยงานกฎหมาย หน่วยงานสื�อสารองคก์ร และหน่วยงานอื�นๆ ที�ทาํหนา้ที�ในการดแูล

ลกูคา้ เพื�อใหม้ั�นใจว่าลกูคา้ของธนาคารจะไดร้บัขอ้มลูที�ถกูตอ้งเกี�ยวกบัมาตรการต่างๆ และไดร้บัการช่วยเหลือแบ่งเบา

ภาระในช่วงเวลาที�ยากลาํบากไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

 

2.  ผู้ถอืหุ้น 

ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัการมีระบบการทาํงานที�ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ

ควบคมุภายใน  และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ โดย

ถือเป็นนโยบายที�พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ ธนาคารเน้นสรา้งผลตอบแทนที�เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ปกป้องรกัษา

ทรพัยส์นิ และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรม ในขณะเดียวกนัก็สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิอยา่งเต็มที�และเทา่เทียม

กนัในลกัษณะที�เปิดเผย เวน้แต่ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียในเรื�องที�มีการพิจารณาในที�ประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ที�มี

สว่นไดเ้สยีรายนั�นจะตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องดงักลา่ว นอกจากเป็นการลงคะแนนเลอืกตั�งกรรมการ 

 

3.  พนักงาน 

ธนาคารเชื�อมั�นในการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม และใหค้วามสาํคญักับการพฒันาคุณภาพของ

บุคลากร โดยส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อใหพ้นกังานมีโอกาสในการยกระดบั

การปฏิบตัิงานของตนและมีทางเลอืกในการพฒันาวิชาชีพมากขึ �น การดาํเนินการดงักลา่วจะช่วยใหธ้นาคารมีการเติบโตที�

ยั�งยืนและรองรบัแผนการขยายธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี แมแ้ตใ่นภาวะที�ตลาดมีการแขง่ขนัรุนแรงก็ตาม 

 

4.  เจ้าหนี�และคู่ค้า 

ธนาคารยึดมั�นในการรกัษามาตรฐานการดาํเนินธุรกิจในระดบัสงูและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั โดยทาํ

ธุรกิจกบัเจา้หนี �และคูค่า้อยา่งเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง  

 
5.  คู่แข่ง 

ธนาคารเห็นความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจที�มีการแข่งขนัและเป็นธรรม จึงปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

รวมทั�งไมก่า้วลว่งเขา้ไปยงัขอ้มลูที�เป็นความลบัของคูแ่ขง่ ในขณะเดียวกนัก็ช่วยรกัษาชื�อเสยีงของคูแ่ขง่ โดยมีการกาํหนด

หลกัปฏิบตัิที�ดีทางจรยิธรรมและกฎหมายเพื�อเป็นแนวทางสาํหรบัพนกังาน 

 

6.  ชุมชนและสังคม 

ธนาคารตระหนกัว่าธนาคารสามารถสรา้งผลในทางบวกตอ่ชุมชนและสิ�งแวดลอ้มได ้ จึงไดม้ีการทาํและสง่เสรมิกิจกรรม

การกุศลต่างๆ หลายรายการ ไดแ้ก่ พิธีทอดกฐิน  โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพื�อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ ์

เด็กที�ดอ้ยโอกาส และชมุชนโดยทั�วไป (โปรดดรูายละเอียดกิจกรรมเพื�อสงัคมของธนาคารไดใ้นหวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม”) 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

ธนาคารตระหนกัและใหค้วามสาํคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูที�มีความถกูตอ้ง ทนัการณ ์ชดัเจน และทั�วถึง โดยเผยแพรข่อ้มลู

ข่าวสารต่าง ๆ เพื�อให้ผู้ลงทุนและผู้ที�เกี�ยวข้องได้รบัทราบผ่านช่องทางและสื�อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และทางเว็บไซตข์องธนาคาร ทั�งขอ้มูลภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั�งเปิดเผยขอ้มูลในแบบรายงาน

ประจาํปีตามหลกัเกณฑข์องทางการ อาทิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-

2) และการดาํเนินการโครงการหรอืกิจกรรมตา่งๆ ที�จะสรา้งความเชื�อมั�นใหแ้ก่นกัลงทนุตอ่ตลาดทนุไทย  รวมทั�งใหบ้รกิาร

ขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกับหน่วยงานกาํกับดูแลที�เกี�ยวขอ้ง ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้  นกัวิเคราะห ์และ

ประชาชนทั�วไป การดาํเนินการตา่งๆ ดงักลา่วไดแ้ก่ 

 

 หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที�ในการเผยแพรข่อ้มลูธนาคารและเป็นตวัแทนใน

การสื�อสารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์สื�อมวลชนและผูท้ี�สนใจทั�วไป รายงานผลประกอบการ การทาํธุรกรรม

ที�เป็นสาระสาํคญัอยา่งถกูตอ้ง ทนัเวลา โปรง่ใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆที�เกี�ยวขอ้ง  

ในปี 2563 ธนาคารมีกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื�อนาํเสนอขอ้มลูทั�งทางตรงและทางออ้มดงันี � 

1.  นกัลงทนุสมัพนัธแ์ละฝ่ายบรหิารไดม้ีการประชุมทางโทรศพัท ์จาํนวน 3 ครั�ง กบัสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

ไดแ้ก่ บริษัท ฟิทช ์เรทติ �งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั Moody's Investors Service (MOODY'S) และ Rating Agency 

Malaysia Bhd (RAM)  เพื�อรบัทราบสถานภาพการประกอบการ 

2.  จดัทาํการเผยแพรข่า่ว (Press Release) ในกรณีที�ธนาคารมีกิจกรรมการลงทนุหรอืกิจกรรมทางธุรกิจที�สาํคญั 

3.  มีช่องทางให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ลงทุนและสื�อมวลชนที�ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที� 

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 ต ์

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

 การแถลงข่าวต่อสื�อมวลชนเพื�อเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารสูป่ระชาชนทั�วไปเกี�ยวกบัผลประกอบการของธนาคารและทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร เพื�อใหผู้ส้นใจไดท้ราบขอ้มลูอยา่งทั�วถึง และเปิดโอกาสใหน้กัลงทนุและนกัวิเคราะห์

ทั�งในประเทศและตา่งประเทศไดส้อบถามธนาคารเกี�ยวกบัผลประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได ้

 
5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 
ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปดว้ยผูท้รงคณุวฒุทิี�มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์มีความเชี�ยวชาญในสาขา

ดา้นการเงินและการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชี ตรวจสอบ และเป็นบุคคลที�เคยดาํรง

ตาํแหนง่ในหนว่ยงานของรฐั รวม 11 คน ทาํใหค้ณะกรรมการธนาคารมีองคป์ระกอบตามที�กาํหนดใน Board Skill Matrix 

ของธนาคาร  ช่วยทาํใหก้ารสรรหากรรมการมีความสอดคลอ้งกับทิศทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร  การเลือกตั�ง

คณะกรรมการของธนาคารเป็นไปตามมติที�ประชุมผูถื้อหุน้และตามขอ้บงัคบัธนาคาร ซึ�งกาํหนดใหค้ณะกรรมการของ

ธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยธนาคารได้กําหนดโครงสรา้งและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการและการจดัตั�งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใหส้อดคลอ้งตามประกาศธปท. เรื�อง ธรรมาภิบาลของสถาบนั
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การเงิน และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่

และที�แกไ้ขเพิ�มเติม ประกอบดว้ย 

 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 3 คน 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 คน 

กรรมการอิสระ  6 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 54.54 ของกรรมการทั�งคณะ) 

 

โดยกรรมการอิสระ 4 คนดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารและมีคุณสมบตัิที�สอดคลอ้งตามหลกัการ

กาํกบัดแูลกิจการที�ดี   

 

นอกจากนี � คณะกรรมการธนาคารไดแ้ตง่ตั�งกรรมการคนหนึ�งเป็นผูด้าํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการ

ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และมีการแบง่แยกอาํนาจหนา้ที�ระหว่างกนั

อย่างชัดเจน เพื�อแบ่งแยกอาํนาจหนา้ที�ในการกาํหนดนโยบาย การกาํกับดูแล และการบริหารงานประจาํออกจากกัน 

ไมใ่หค้นใดคนหนึ�งมีอาํนาจโดยไมจ่าํกดั ตลอดจนเพื�อความเป็นอิสระของประธานกรรมการในการกาํกบัดแูลฝ่ายบรหิาร 

 

คณะกรรมการธนาคารมีวาระดาํรงตาํแหน่งอย่างชัดเจนตามขอ้บังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญ

ประจาํปีทุกครั�ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีออกจากตาํแหน่ง และในปีต่อๆไปให้

กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่  โดยกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งอาจไดร้บัการเลือกตั�งเขา้

มาใหมก็่ได ้

 

ธนาคารกาํหนดนโยบายเรื�องการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื�นของคณะกรรมการไวใ้นหลกัการกาํกับดูแลกิจการ เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที�ดีของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ธปท. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี � 

 กรรมการ ผูจ้ัดการ และผูม้ีอาํนาจในการจดัการและที�ปรกึษาของของธนาคาร สามารถเป็นประธานกรรมการ 

หรือกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร อย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่าง ในบริษัทอื�นไดไ้ม่เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ โดยไม่รวม

การดาํรงตาํแหนง่ในธนาคาร 

 กรรมการ ผูจ้ัดการ ผูม้ีอาํนาจในการจัดการ และที�ปรึกษาของธนาคาร สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ทั�งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับการดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการของธนาคารเป็น 1บรษัิทดว้ย) ทั�งนี � ไมน่บัรวมบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี�ธนาคารไดม้าจาก

การปรบัโครงสรา้งหนี � 
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ธนาคารไดแ้ต่งตั�ง นางปฏิมา จาํปาสตุ เป็นเลขานกุารบริษัทและทาํหนา้ที�เลขานกุารคณะกรรมการเพื�อใหค้าํแนะนาํดา้น

กฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ และดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดี ดงันี �  

- ใหค้าํปรกึษา และคาํแนะนาํเบื �องตน้แกก่รรมการ ในขอ้กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิขอ้บงัคบัตา่งๆของธนาคารให้

มีการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

- จดัใหม้ีและดาํเนินการเรื�องการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของธนาคาร และบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั�งติดตาม

ใหม้ีการปฏิบตัิเป็นไปตามมติคณะกรรมการและมติที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

- จดัทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคาร หนงัสือ

นดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีของธนาคาร 

- ดาํเนินการจดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลูที�เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการใหม ่แนะนาํลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของธนาคารใหแ้ก่กรรมการใหม ่

- จดัใหม้ีหลกัสตูรฝึกอบรม สมัมนาต่างๆ เพื�อเพิ�มพนูความรู ้และพฒันากรรมการใหม้ีทกัษะและประสบการณท์ี�

ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การทาํหนา้ที�กรรมการ 

- ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที�กาํกับธนาคาร เพื�อให้

เป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้กาํหนดของหนว่ยงานทางการ 

- ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศ/กาํหนด 

- อบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื�องดา้นการปฏิบตัิหนา้ที�เลขานกุารบรษัิท รวมถึงการหาความรูด้า้นกฎหมาย

และกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

 
ข.   คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

คณะกรรมการธนาคารไดม้ีการแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ Board Risk and Compliance Committee เพื�อช่วยกลั�นกรองการ

ปฏิบัติงานเฉพาะดา้นและสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที�ของคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน 

เพื�อใหธ้นาคารมีระบบการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี   

 

ค. บทบาท หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. ความเป็นผู้นําและวิสัยทัศน ์

กรรมการธนาคารเป็นบุคคลที�มีภาวะผูน้าํ และวิสยัทัศน ์มีความรู ้มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ใหค้วามสาํคัญกับ

ผลกระทบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม มีความหลากหลายของทกัษะ และมีความสามารถเฉพาะดา้นที�เป็นประโยชนก์ับ

ธนาคาร คณะกรรมการธนาคารกาํหนดวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจของธนาคาร เพื�อสง่ตอ่ใหฝ่้ายจดัการนาํไปใชเ้ป็นกลยทุธแ์ละ

ตั�งเป้าหมายในระยะยาว โดยมีการพิจารณาทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของธนาคาร และติดตามดแูลใหธ้นาคารมีการ

นาํกลยทุธข์องธนาคารไปปฏิบตัิจรงิ ตลอดจนจดัใหม้ีนโยบายและแนวทางในการดาํเนินงานดา้นตา่งๆ รวมทั�งกาํหนดใหม้ี



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที� 2 หนา้ 90 

การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางดงักล่าวอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหแ้น่ใจว่าธนาคารจะสามารถดาํเนินธุรกิจได้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณท์ี�เปลี�ยนแปลง  

 

ธนาคารกาํหนดบทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบตลอดจนการสรรหา การแต่งตั�ง และการถอดถอนกรรมการของ

ธนาคารไวใ้นหลกัการกาํกบัดแูลกิจการและขอ้บงัคบัของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารมีอาํนาจและมุ่งปฏิบตัิหนา้ที�ให้

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการของธนาคาร มีความเขา้ใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร ติดตามดแูลใหม้ีระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการบริหารงานของฝ่ายจัดการตาม

นโยบายและกลยทุธท์ี�วางไวไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2. จริยธรรมและความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

ธนาคารกําหนดหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคาร (Code of Ethics and Conduct) เพื�อให้

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจของธนาคารที�มีตอ่ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่

คา้/เจา้หนี � ความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคม ความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจ การรกัษาความลบัของ

ลกูคา้ ความซื�อสตัย ์ยตุิธรรม มีคณุธรรมในวิชาชีพ  ความรู ้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ยึดถือและปฏิบตัิตามกฎ

ขอ้บงัคบัอย่างเครง่ครดั อีกทั�งใหค้วามรว่มมือต่อองคก์รที�กาํกบัดแูลอย่างเครง่ครดั โดยใหถื้อเป็นภาระหนา้ที�ที�บุคลากร

ของธนาคารทุกคนตอ้งรบัทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของธนาคารเป็น

ประจาํโดยใชด้ลุยพินิจอย่างถูกตอ้ง หากพบว่ามีการละเมิดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณาดาํเนินการ

ลงโทษผูล้ะเมิดนั�นทางวินยั (โปรดดรูายละเอียดหลกัจริยธรรมและหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารไดท้ี�เว็บไซต์

ธนาคาร www.cimbthai.com) ทั�งนี � ธนาคารไดส้ื�อสารใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม

และหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของธนาคารผา่นระบบ Sync-Up ของธนาคาร 

 

ธนาคารมีมาตรการป้องกนัเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการ

ระหวา่งกนัที�ไมเ่หมาะสม โดยไดก้าํหนดในนโยบาย ดงันี � 

 นโยบายในการพิจารณาใหส้ินเชื�อ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรอื ทาํธุรกรรมที�มีลกัษณะคลา้ยการใหส้ินเชื�อแก่ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของธนาคาร และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หรือแก่กิจการที�มีผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้งกับธนาคาร กรรมการ หรือผูม้ี

อาํนาจในการจดัการของธนาคาร ซึ�งอตัราสว่นในการทาํธุรกรรมกบับคุคลดงักลา่วเป็นไปตามอตัราสว่นที�ธปท.กาํหนด  

ทั�งนี � ธุรกรรมดงักล่าวจะไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการดว้ยมติเอกฉันท ์ โดยไม่มีกรรมการหรือผูม้ีอาํนาจในการ

จัดการที�มีผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้งกับการใหส้ินเชื�อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทาํธุรกรรมที�มีลกัษณะคลา้ยการให้

สนิเชื�อนั�นๆ เขา้รว่มพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี � ธนาคารยงัมีนโยบายเกี�ยวกบัขอ้หา้มและหลกัเกณฑใ์นการใหส้ินเชื�อ 

ก่อภาระผกูพนั หรอื ทาํธุรกรรมที�มีลกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชื�อแก่กรรมการ ผูม้ีอาํนาจในการจดัการของธนาคารและ/

หรือบริษัทลกูในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ซึ�งมีการกาํกับดูแลและ

ดาํเนินการที�เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมาย และหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง 

 น โย บ า ย  Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะ น โย บ า ย  Personal Account Dealing ซึ� งกํ า ห น ด

จรรยาบรรณ ขอ้หา้ม หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิสาํหรบัการป้องกนัการลว่งรูห้รอืใชข้อ้มูลภายในของลกูคา้ซึ�งยงัไม่มี
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การเปิดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพื�อประโยชนต์นเองหรือบุคคลใดๆ อนัเนื�องจากการปฏิบัติหนา้ที�ตามที�ไดร้บั

มอบหมายจากธนาคาร 

 นโยบายเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกรรมสาํคญั โดยกาํหนดไวใ้นหลกัการกาํกบัดแูลกิจการของธนาคาร ไดแ้ก่ การตกลง

เขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรอื การตกลงเขา้ทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กิดการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยท์ี�

สาํคัญ และ/หรือ สิทธิในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยท์ี�สาํคัญของธนาคาร โดยธนาคารตอ้งปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ในการพิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน หากรายการดงักล่าวเขา้เกณฑก์ารทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการธนาคาร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือผูด้าํรงตาํแหนง่เทียบเท่าผูบ้ริหารระดบัสงูและผูบ้ริหารซึ�งดาํรงตาํแหน่ง

ในการเงินและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ตามขอ้กําหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการต้อง

ดาํเนินการดงันี � 

1) ดแูลใหส้าระของรายการเป็นธรรม คือ รายการนั�นจะตอ้งสมเหตุสมผล เป็นไปเพื�อประโยชนส์งูสดุต่อธนาคาร และ

เงื�อนไขของรายการไมแ่ตกตา่ง หรอืเสมือนกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก และ 

2)  ดแูลใหก้ระบวนการพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผย

ขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งเพียงพอ 

 

การดาํเนินการอนุมัติรายการที�เกี�ยวโยงกัน มีขั�นตอนนาํเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื�อขอมติเห็นชอบ โดยผูอ้นุมัติ

จะตอ้งไม่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียกบัการทาํรายการ และกรรมการที�มีสว่นไดเ้สยีตอ้งไมเ่ขา้รว่มประชุมและออกเสยีง นอกจากนี � 

กรณีที�รายการดงักลา่วตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ธนาคารอาจจดัใหม้ีความเห็นจากที�ปรกึษาทางการ

เงินอิสระเพิ�มเติม  

 
ง.  การประชุมคณะกรรมการ  

 

โดยปกติ ธนาคารจะจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึ�งครั�ง เพื�อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

ธนาคารซึ�งกาํหนดใหต้อ้งมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างนอ้ยหนึ�งครั�งในทกุๆไตรมาส ทั�งนี � ในการกาํหนดวนั

ประชมุ ธนาคารจะกาํหนดวนัประชมุไวล้ว่งหนา้ตลอดทั�งปี   

 

ในหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการแตล่ะครั�ง ธนาคารจะกาํหนดวาระการประชมุเพื�อทราบและเพื�อพิจารณาอยา่งชดัเจน  

และอาจพิจารณาจดัใหม้ีการประชุมวาระพิเศษเพิ�มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการ

ประชุม และจัดส่งเอกสารประกอบวาระต่างๆ เป็นการล่วงหนา้ เพื�อใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาศึกษา 

รวมทั�งจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุมเป็นลาย

ลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื�อใหพ้รอ้มสาํหรบัการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ในปี 2563 ธนาคารไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร

รวมทั�งสิ �น 12 ครั�ง (รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การเขา้รว่มประชมุของกรรมการ”)  
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เพื�อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการมีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจดัใหม้ีการประชุมหารือระหว่าง

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร เพื�ออภิปรายเรื�องตา่งๆ ของธนาคาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย โดยในปี 2563 มีการประชุม

ระหวา่งกรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 2 ครั�ง ในวนัที� 16 กรกฎาคม 2563 และ วนัที� 25 พฤศจิกายน 2563 

 
จ.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

ธนาคารจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาํทุกปี เพื�อให้

คณะกรรมการรว่มกันพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัจะ

นาํไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น โดยแบบประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการ

ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินแบบรายคณะ ทั�ง (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ (2) วิธี

ประเมินแบบไขว ้(Cross-Evaluation) ซึ�งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) 

บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 5) 

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และ 6) การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร  และการประเมินแบบรายบคุคล ซึ�งแบ่ง

ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท 

หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ�งมีระดับคะแนนตั�งแต่ 0-4 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ�ง หรือไม่มีการ

ดาํเนินการในเรื�องนั�น ถึงเห็นดว้ยอย่างมาก หรือมีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอย่างดีเยี�ยม โดยเลขานุการคณะกรรมการ

ธนาคารเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเพื�อเสนอตอ่ประธานกรรมการตอ่ไป  

 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2563 สรุปได้ดังนี � 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการธนาคารทั�งคณะ มีระดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทกุหมวดเท่ากบั 3.66 2) การประมินผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล มีระดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 3.43  3) การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคลแบบไขว ้มีระดบัคะแนนเฉลี�ยโดยรวมของทกุหมวดเทา่กบั 3.55 

 

สาํหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหาและกาํกบัดแูล

กิจการ  และ Board Risk and Compliance Committee ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจาํทกุปี เพื�อให้

คณะกรรมชดุยอ่ยแตล่ะคณะไดท้าํการทบทวนการปฏิบตัิหนา้ที�ของตนเองในรอบปีที�ผา่นมา ตามขอบเขตหนา้ที�และความ

รบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และนาํผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการปฏิบตัิ

หนา้ที� ทั�งนี � การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยใชว้ิธีการประเมินตนเองแบบรายคณะและประเมินแบบ

รายบคุคล โดยเลขานกุารคณะกรรมการไดส้ง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานใหแ้ก่กรรมการแตล่ะคณะเพื�อทาํการประเมิน 

และไดส้รุปผลการประเมินและนาํขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการชุดย่อยมาเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณา

และนาํความเห็นมาใชใ้นการพฒันาตอ่ไป 

 

นอกจากนี � ธนาคารยงัไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

เป็นประจาํทกุปี เพื�อพิจารณาเปรยีบเทียบกบัดชันีวดัผลสาํเรจ็ (Key Performance Indicator) ที�กาํหนดตามกลยทุธแ์ละ
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เปา้หมายในแต่ละปี โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารเป็นผูท้าํหนา้ที�รวบรวมผลประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิารมานาํเสนอตอ่ประธานกรรมการเพื�อพิจารณา 

 

ฉ.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายใหเ้ปิดเผยจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสงูตามหลกัเกณฑ์ที�

กําหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที�กํากับดูแล ทั�งนี � 

คา่ตอบแทนดงักลา่วมีอตัราที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัระดบัคา่ตอบแทนของสถาบนัอื�น โดยมีหลกัเกณฑด์งันี � 

 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

ธนาคารกาํหนดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของธนาคารอยา่งกวา้งๆ เพื�อใหม้ีความยืดหยุ่นเพียงพอที�จะ

ปรบัเปลี�ยนไดต้ามผลการดาํเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์  โดยขอ้บงัคบัธนาคารกาํหนดใหธ้นาคารสามารถ

พิจารณาใหส้ิทธิกรรมการในการไดร้บัค่าตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื�น ซึ�งที�ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิ โดยที�ประชมุผูถื้อหุน้อาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้

ทั�งนี � ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารซึ�งได้รบัเลือกตั�งเป็นกรรมการในอันที�จะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที�เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของธนาคาร 

 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูเ้สนอขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ ซึ�งไดก้าํหนดขึ �นโดยคาํนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความ

สอดคลอ้งกบัคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกนั และอื�นๆ เพื�อใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

 

ทั�งนี �   ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 26 ประจาํปี 2563 เมื�อวนัที� 26 มิถนุายน 2563 ไดอ้นมุตัิปรบัค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชดุยอ่ยประจาํปี 2563 เพิ�มขึ �นจากอตัราเดิม เป็นอตัราใหมซ่ึ�งมีรายละเอียดดงันี � 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

                  

บาท/คน 

ตาํแหน่ง 

ปี 2563  
ค่าเบี�ยรายเดือน 

(ประจาํตาํแหน่งกรรมการ)  
ค่าเบี�ยประชุม 
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 
 

 ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000 

 กรรมการ -  50,000 50,000 

หมายเหต:ุ  

1. กรรมการเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดเ้อง 

�.      คา่เขา้ประชมุจะจา่ยเพียงครั�งเดียว โดยไมพ่ิจารณาถึงจาํนวนครั�งของการประชมุตอ่เดือน 
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2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 
                      บาท/คน  

 ตาํแหน่ง 

ปี 2563 
ค่าเบี�ยรายเดือน(ประจาํ

ตาํแหน่งกรรมการ 
ค่าเบี�ยประชุม  
(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 

(รายครั�ง) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ  ไดแ้ก่ คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหาและการกาํกบัดแูลกิจการ และ Board Risk and Compliance 

Committee     

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 

หมายเหต:ุ  

1. กรรมการเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดเ้อง 

�.      คา่เขา้ประชมุจะจา่ยตามจาํนวนครั�งของการประชมุ 

 

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที�เศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ทั�วโลก ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ครั�งที� 26 ประจาํปี 2563 ไดอ้นมุตัิใหบ้งัคบัใชอ้ตัราใหมด่งักลา่วตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป ตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการธนาคาร 

 

 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มจากการที�ไดร้บัมอบหมายหนา้ที�ความรบัผิดชอบ

เพิ�มขึ �นตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรกาํหนด 

 คณะกรรมการอาจแต่งตั�งบคุคลใดมาเป็นที�ปรกึษาคณะกรรมการ เพื�อช่วยเหลือใหค้วามคิดเห็นในกิจการงานของ

ธนาคาร  โดยกาํหนดคา่ตอบแทนตามที�เห็นสมควร 

 คณะกรรมการมีหนา้ที�เปิดเผยจาํนวนคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตามหลกัเกณฑพ์ระราชบญัญัติ

บรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ช.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

ธนาคารมีนโยบายในการสง่เสริมใหก้รรมการไดเ้ขา้รบัการอบรมเกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบของกรรมการ

และศึกษาดูงานที�เกี�ยวขอ้งต่างๆอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อเพิ�มพูนความรูแ้ละพัฒนาวิสยัทัศนใ์หก้วา้งไกล โดยกรรมการ

ธนาคารสว่นใหญ่ ไดผ้่านการฝึกอบรมหลกัสตูรการเป็นกรรมการบริษัทจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

Accreditation Programme (DAP) เป็นตน้ ทั�งนี � รายละเอียดการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนไดแ้สดงไวท้ี�ประวัติ

คณะกรรมการธนาคาร 
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โดยในปี 2563 มีกรรมการที�เขา้อบรมและสมัมนาหลกัสตูรที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการ เพื�อเพิ�มพูนความรูใ้นการปฏิบตัิงาน 

ดงันี � 

รายชื�อกรรมการ หลกัสตูรอบรม / สมัมนา 

�. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง - หลกัสตูร PowerTalk #11- Preparing The Board for A Post-Covid World 

- หลกัสตูร Corporate Reform and Performance Workshop Towards 

Development of Economic Recovery Plan 

-  หลกัสตูร BNM FIDE Forum Annual Dialogue with the Governance of 

Bank Negara Malaysia 

-  Risk Posture Workshop 

-  หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Profit with a 

Purpose โดยกลุม่ซีไอเอม็บ ี

-  หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Sustainability 

Careers / Building a Sustainable World โดยกลุม่ซีไอเอ็มบ ี

-  หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 - Regulation and 

Board Intervention โดยกลุม่ซีไอเอ็มบ ี

-  หลกัสตูร AML/CFT & TFS Refresher Training for Board of Directors 

-  หลกัสตูร Sustainability Leadership Training for Board of Directors โดย 

UNEP FI and WWF  

-  IT Security Awareness Forum 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

�. นายอนนต ์ สริแิสงทกัษิณ - หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ซีไอเอ็มบ ี

3. นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ - หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ซีไอเอ็มบ ี

4. นายชาญมน ู สมุาวงศ ์ - หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

�. ดร. รอม หิรญัพฤกษ ์ - หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 
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- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ซีไอเอ็มบ ี

�. นายนิติ จงึนิจนิรนัดร ์   - หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดยกลุม่ซีไอเอ็มบ ี

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 300/2020 โดย 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

�. นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ - หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Cyber Resilience โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

8. เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดกิ บิน อามนิ โน

เออร ์ราชิด   

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

9. นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั - หลกัสตูร Director’s Bootcamp โดย Institute of Corporate Directors 

Malaysia  

- หลกัสตูร Bank Capital Adequacy Under Basel III โดย Fitch Learning  

- หลกัสตูร Introduction to Corporate Directorship โดย Institute of 

Corporate Directors Malaysia 

- หลกัสตูร Financial Fundamentals for Boards โดย Institute of Corporate 

Directors Malaysia 

- หลกัสตูร Strategic Risk Management โดย Institute of Corporate 

Directors Malaysia 

- หลกัสตูร Risk Management & Internal Control Systems โดย Asia School 

of Business 

- หลกัสตูร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module 

A (Bank) โดย Asia School of Business 

- หลกัสตูร Financial Institution Directors Education (FIDE) Core Module 

B (Bank) โดย Asia School of Business 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคม
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แหง่ชาติ จาํกดั (มหาชน) 

10. ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮ์

มดั 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

11. นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ - หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 โดยบรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

 จาํกดั (มหาชน) 

 

ในปี 2563 มีกรรมการใหมท่ี�ไดร้บัแตง่ตั�งจากที�ประชมุผูถื้อหุน้และที�ประชมุคณะกรรมการธนาคาร จาํนวนรวมทั�งสิ �น 4 คน 

ธนาคารไดจ้ัดใหม้ีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะนาํภาพรวมการดาํเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจาํ สรุป

หนา้ที�โดยยอ่ของกรรมการเพื�อการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลที�ดี รวมทั�งสรุปขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดตา่งๆ 

ที�กรรมการควรทราบ 

 

ซ.  แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 

ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื�อง จึงมอบหมายใหท้รพัยากรบคุคล

จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื�อสรรหาและเตรยีมความพรอ้มของผูบ้ริหารระดบัสงูและพฒันาผูท้ี�มีศกัยภาพที�จะสืบ

ทอดตาํแหนง่สาํคญัในการบริหารงานและดาํเนินธุรกิจของธนาคารไดอ้ย่างต่อเนื�อง ทั�งที�สามารถสบืทอดตาํแหนง่ไดท้นัที

หรือในระยะเวลาที�กาํหนด โดยมีขั�นตอนสาํคญัในการดาํเนินการ เพื�อผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการธนาคาร  

 

9.2   คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบดว้ย  

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 

 3. Board Risk and Compliance Committee 

        4.   คณะกรรมการสาํหรบัธุรกรรมชารอิะฮ ์

 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1. นางอรนชุ  อภิศกัดิ�ศิรกิลุ    กรรมการอิสระ                  เป็น     ประธาน   

2. นายชาญมน ูสมุาวงศ ์  กรรมการอิสระ                     เป็น     กรรมการ 

3. 

4. 

ดร.รอม หิรญัพฤกษ์   กรรมการอิสระ       เป็น     กรรมการ 

นายนิติ จงึนิจนิรนัดร ์  กรรมการอิสระ    เป็น กรรมการ 

 นางสาวสริพิร สนั�นไพเราะ ผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบภายใน          เป็น     เลขานกุาร  
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อาํนาจ หน้าที�และความรับผิดชอบ 

1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี�ยง ดา้นบัญชี หลกั

ปฏิบตัิในการรายงานต่างๆ และหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี เพื�อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลและเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องธปท. ธนาคารแห่ง สปป.ลาว สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ) ตลอดจนหลกัเกณฑ์

ของหนว่ยงานทางการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของธนาคาร 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั�ง การโยกยา้ย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน และการถอดถอนผูบ้ริหาร

สงูสดุหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานของตรวจสอบภายใน 

4. พิจารณาคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ ประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื�อเสนอ

แตง่ตั�งและเลกิจา้งผูส้อบบญัชี และคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีที�เหมาะสมตอ่คณะกรรมการธนาคารและผูถื้อหุน้ 

5. สอบทานประเด็นสาํคญัที�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นดา้นการควบคุมภายใน และการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑต์ามที�ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และหนว่ยงานกาํกบัดแูลของทางการตรวจพบ และดแูลใหม้ี

การดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมภายในเวลาที�กาํหนดโดยฝ่ายจดัการ 

6. สอบทานใหม้ีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอเพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการของกลุม่ธนาคารซี

ไอเอ็มบีไทย ธปท. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหนว่ยงานทางการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของธนาคาร  

7. สอบทานรายการที�ทาํกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึ�งเสนอโดยฝ่าย

จดัการทกุรายการ ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื�ออนมุตัิ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�อทราบเกี�ยวกับการดาํเนินการแกไ้ขหรือการปรบัปรุงประเด็นต่างๆ หาก

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ว่าอาจมีรายการที�มีการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) มี

การทจุริต การปฏิบตัิที�ไม่เป็นไปตามระเบียบการปฏิบตัิงานที�สาํคญั จุดออ่นสาํคญัดา้นการควบคมุภายใน หรือ

การฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้กาํหนดตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของธนาคาร 

9. จัดทาํรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลตามที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

กาํหนดเพื�อเปิดเผยในรายงานประจาํปีของธนาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งนาม  

10. อนมุตัิกฎบตัรของตรวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารเพื�ออนมุตัิ 

11. ปฏิบตัิภารกิจอื�นใดตามที�คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใตก้ฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจของธนาคาร 
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2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ ประกอบดว้ย 

1. นายอนนต ์ สริแิสงทกัษิณ  กรรมการอิสระ   เป็น ประธาน 

2. ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง   ประธานกรรมการ                 เป็น กรรมการและประธาน

สาํรอง 

3. นายชาญมน ูสมุาวงศ ์  กรรมการอิสระ   เป็น กรรมการ  

นางกนกไพ วงศส์ถิตยพ์ร  ผูบ้รหิารสงูสดุทรพัยากรบคุคล  เป็น เลขานกุาร 

  
 อาํนาจ หน้าที�และความรับผิดชอบ 

1. ดา้นสรรหา 

 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูม้ีอาํนาจในการจัดการ (ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ขึ �นไป) เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และสง่นโยบายดงักลา่วใหธ้ปท. หากมี

การรอ้งขอ 

 คดัเลอืก และเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งตา่งๆดงัต่อไปนี � เพื�อเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารอนมุตัิ 

ก) กรรมการธนาคาร 

ข) กรรมการธนาคารที�ไดร้บัการแตง่ตั�งใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ค) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ �นไป 

 ดแูลใหค้ณะกรรมการมีขนาดและองคป์ระกอบที�เหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงมีการปรบัเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที�มีความรูค้วามสามารถและ

ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ 

 เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปีของธนาคาร 

 พิจารณาการแต่งตั�งและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอใหค้ณะกรรมการของ

บรษัิทในเครอืเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 

2. ดา้นกาํหนดคา่ตอบแทน 

 กาํหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชนอ์ื�น รวมถึงจาํนวนคา่ตอบแทนและผลประโยชนอ์ื�นที�ใหแ้ก่

กรรมการและผูม้ีอาํนาจในการจัดการ (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ขึ �นไป) โดยตอ้งมีหลกัเกณฑ์ที�ชัดเจน 

โปรง่ใส เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ และสง่นโยบายดงักลา่วใหธ้ปท. หากมีการรอ้งขอ 

(ค่าตอบแทนและนโยบายเรื�องผลประโยชนแ์ละสวสัดิการตอ้งครอบคลมุในทุกดา้นที�เกี�ยวกบัค่าตอบแทน ซึ�ง

รวมถึงคา่ตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลอื โบนสั และทางเลอืกและผลประโยชนท์ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย) 

 ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอ ํานาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ �นไป) ได้รบัผลตอบแทนที�

เหมาะสมกบัหนา้ที�และความรบัผิดชอบ โดยกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที�และความรบัผิดชอบเพิ�มขึ �น

ควรไดร้บัคา่ตอบแทนที�เหมาะสมกบัหนา้ที�และความรบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมายนั�น 

 กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูม้ีอาํนาจในการจดัการ (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ �น

ไป) เพื�อพิจารณาปรบัผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคาํนึงถึงหน้าที�ความรบัผิดชอบ และความเสี�ยงที�
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เกี�ยวขอ้ง รวมถึงใหค้วามสาํคญัการเพิ�มมลูคา่ของสว่นของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

ดว้ย 

 เปิดเผยนโยบายเกี�ยวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมทั�งจดัทาํรายงาน

การกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัเป้าหมาย การดาํเนินงาน และความเห็นของ

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของธนาคารดว้ย 

 ทบทวนโครงสรา้งค่าตอบแทนของพนกังานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื�อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยแ์ละนโยบายของกลุม่ซีไอเอ็มบี 

 พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปีของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื�อให้

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

 อนมุตัิการปรบัปรุงผลประโยชนแ์ละสวสัดิการพนกังานที�มีคา่ใชจ้่ายไมเ่กิน 50 ลา้นบาท  

3. ดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ 

 ทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร สาํหรบักรรมการและพนกังานของ

ธนาคาร เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง และนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาอนมุตัิ 

 อนุมัติแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการเพื�อให้หน่วยงานที� เกี�ยวข้องนําไปปฏิบัติ  และรายงานให้

คณะกรรมการธนาคารรบัทราบเป็นประจาํทกุปี  เพื�อสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของธนาคาร 

4.     พิจารณาเรื�องตา่งๆตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร      

 
3.  Board Risk and Compliance Committee  

 Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบดว้ย 

1.  ดร.รอม หิรญัพฤกษ ์    กรรมการอิสระ   เป็น ประธาน  

2.  เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด กรรมการ    เป็น กรรมการ 

  

3.  นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ   กรรมการอิสระ   เป็น กรรมการ  

4.  นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ   กรรมการอิสระ   เป็น กรรมการ 

5.  นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั   กรรมการ    เป็น กรรมการ 

นายอาทิตย ์มาสถิรกลุ ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสี�ยง  เป็น เล ข า นุ ก า ร

สาํหรบังานบรหิารความเสี�ยง 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตัิงาน เป็น เล ข า นุ ก า ร

สาํหรบังานกาํกบัการปฏิบตัิงาน 

    

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ 

1.1 งานดา้นการบรหิารความเสี�ยง 

1.1 อนมุตัิแตง่ตั�งคณะกรรมการดา้นความเสี�ยงชดุตา่งๆ และกาํหนดอาํนาจ หนา้ที�และความรบัผิดชอบ 

ตลอดจนอนมุตัิเปลี�ยนแปลงกรรมการและแตง่ตั�งกรรมการใหม ่ดงันี � 
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(1) คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

(2) คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี �สนิ 

(3) Thailand Underwriting Committee 

(4) คณะกรรมการพิจารณาสนิเชื�อ 

(5) คณะกรรมการคณุภาพสนิทรพัย ์

(6) คณะกรรมการดา้นความเสี�ยงชดุอื�นๆ ที�ไดร้บัการแตง่ตั�งและรายงานตรงตอ่ BRCC 

1.2 อนมุตัิหรอืใหค้วามเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบรหิารความเสี�ยง เพดานความเสี�ยงและ Management Action 

Trigger (MAT) ของความเสี�ยงดา้นตา่งๆ เช่น ความเสี�ยงดา้นตลาด ความเสี�ยงดา้นเครดติ ความเสี�ยงดา้น

ปฏิบตัิการ ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ ์ของธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดงันี � 

กรอบ/นโยบายบรหิารความเสี�ยง เพดานความเสี�ยงและ MAT ของธนาคาร 

(1) อนมุตัิกรอบ/นโยบายบรหิารความเสี�ยงใหม ่หรอืการปรบัปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที�อาจสง่ผลกระทบทาํให้

ระดบัความเสี�ยงเพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ�งหนว่ยงานราชการอนญุาตใหค้ณะกรรมการที�ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได ้

(2) อนมุตัิเพดานความเสี�ยงและ MAT ทกุประเภท ซึ�งหนว่ยงานราชการอนญุาตใหค้ณะกรรมการที�ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิได ้

กรอบ/นโยบายบรหิารความเสี�ยง เพดานความเสี�ยงและ MAT ของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

(1) ใหค้วามเห็นชอบกรอบ/นโยบายบรหิารความเสี�ยงใหมท่ี�บรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจาํเป็นตอ้งมี 

หรอืการปรบัปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที�อาจสง่ผลกระทบทาํใหร้ะดบัความเสี�ยงเพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญั 

ก่อนนาํเสนอเพื�อขออนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษัิทในกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 

(2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพดานความเสี�ยงและ MAT ตา่งๆ ก่อนนาํเสนอเพื�อขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

1.3 กาํกบัดแูลการบรหิารความเสี�ยงทกุประเภทและการบรหิารจดัการเงินกองทนุของธนาคารและบรษัิทในกลุม่

ธุรกิจทางการเงิน ดงันี � 

(1) ติดตามการดาํเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยทุธด์า้นการบรหิารจดัการเงินกองทนุ รวมถงึกรอบ/

นโยบายและกลยทุธอ์ื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง วา่มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามที�กาํหนด 

(2) พิจารณาอนมุตัิ Risk Posture และสถานการณ ์สมมติฐานเพื�อใชใ้นการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress 

Testing) 

1.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรอือนมุตัิขอ้เสนอที�ไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการดา้นความเสี�ยงชดุ

ตา่งๆ รวมถงึ 

(1) บคุคลที� 3 (ใหม)่ ที�ธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินจะขายผลติภณัฑ ์

อนมุตัิบคุคลที� 3 (ใหม)่ ของธนาคาร (ไมร่วมบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซีไอเอ็มบ-ีพรนิซิเพิล 

จาํกดั และบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ�มขายผลติภณัฑ ์หรอืใหค้วามเห็นชอบ

บคุคลที� 3 (ใหม)่ ของบรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ก่อนนาํเสนอเพื�อขออนมุตัจิากคณะกรรมการของ

บรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9)  

อนมุตัิเครื�องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation 

Results รวมถงึกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการที�เกี�ยวขอ้ง 

1.5 กาํหนดแนวทางดา้นกลยทุธแ์ละทบทวนมติของคณะกรรมการดา้นความเสี�ยงชดุตา่งๆ 

1.6 ดแูลใหม้ีโครงสรา้งพื �นฐาน ทรพัยากร ระบบงานรวมถึงเครื�องมือวดัความเสี�ยงดา้นตา่งๆ และองคป์ระกอบ

อื�นๆ สาํหรบัการบรหิารความเสี�ยงของธนาคารและบรษัิทในกลุม่ธรุกิจทางการเงิน เพื�อใหร้ะดบัความเสี�ยงอยูใ่น

เกณฑท์ี�ยอมรบัได ้ตลอดจนการสรา้งวฒันธรรมในการตระหนกัถงึความเสี�ยงและวินยัในการบรหิารความเสี�ยง 

ใหม้ีอยา่งทั�วถงึทั�งองคก์ร 

1.7 แตง่ตั�งที�ปรกึษาภายนอกเพื�อทบทวนและใหค้าํปรกึษาเรื�องการบรหิารความเสี�ยงแก่ BRCC ตามความ

จาํเป็น  

1.8 อนมุตัิและกาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินการดงัตอ่ไปนี �เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องทางราชการ 

(1) การเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง 

(2) การควบคมุกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง 

1.2 การกาํกบัดแูลความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์

2.1 ใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑ ์

2.2 สอบทานและประเมินถึงประเด็นความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และการปอ้งกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย เพื�อใหม้ั�นใจวา่ประเด็นดงักลา่วไดร้บั

การแกไ้ขอยา่งมีประสทิธิภาพและรวดเรว็ 

2.3 สอบทานประเด็นสาํคญัที�พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นดา้นการควบคมุภายใน และการ

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์ามที�ผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายนอก และหนว่ยงานกาํกบัดแูลของทางการ และ

ดแูลใหม้ีการดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและรวดเรว็จากฝ่ายจดัการ 

2.4 สามารถพิจารณาอนมุตัิรายการดงัตอ่ไปนี � 

(1) กรอบ นโยบาย คูม่ือปฏิบตังิาน และหลกัจรรยาบรรณ ที�เกี�ยวกบัการกาํกบัการปฏิบตัิงาน และการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย รวมทั�ง 

อนมุตัิการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คูม่ือปฏิบตัิงาน และหลกัจรรยาบรรณดงักลา่ว 

(2) รายงานการกาํกบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑป์ระจาํปี (Annual Compliance Report) สาํหรบัรายงาน

ตอ่หนว่ยงานกาํกบัดแูลของทางการตา่งๆ 

(3) กฎบตัรของหนว่ยงานกาํกบัการปฏิบตัิงาน  

(4) แผนกลยทุธข์องหนว่ยงานกาํกบัการปฏิบตัิงาน 

2.5 ประเมินประสทิธิภาพของการบรหิารจดัการความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยโดยรวมของธนาคาร โดยให้

ความสาํคญัตอ่การเสรมิสรา้งบทบาทในการกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ทรพัยากร และโครงสรา้ง 

2.6 ทบทวนกลยทุธข์องการกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
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2.7 พิจารณาระดบัความเสี�ยงของการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ย รวมถึงมาตรการควํ�าบาตร เพื�อการกาํหนดเงื�อนไขและความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้โดย

ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดด้งักลา่วพฒันาขึ �นจากการพิจารณาความเสี�ยงของลกูคา้ ผลติภณัฑ ์ช่องทาง และ

ภมูิศาสตร ์รวมถึงประเภทธุรกิจ 

1.3 ประเมินผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสี�ยงและผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตัิงาน ซึ�งรายงานโดยตรงตอ่ BRCC 

1.4 พิจารณาอนมุตัินโยบายสอบทานสนิเชื�อ แผนการสอบทานสนิเชื�อ และรายงานสอบทานสนิเชื�อรายไตรมาส 

ครอบคลมุถึง : บรษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม) 

 

4.  คณะกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับธุรกรรมชาริอะฮ ์

 ประกอบดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นศาสนาอิสลาม ซึ�งมิไดเ้ป็นพนกังานของธนาคาร และ/หรือ มิไดด้าํรงตาํแหน่งใน

ธนาคารอื�นใด  

1. รศ.ดร. อิสมาแอ อาล ี 

2. ผศ.ดร. มะรอนงิ สาแลมิง 

 
 อาํนาจ หน้าที�และความรับผิดชอบ 

1. ศกึษาถึงความเป็นไปไดต้า่งๆ ในการประกอบกิจการการใหบ้รกิารหรือธุรกรรมทางการเงินตามหลกัชารอิะฮ ์(Shariah 

Business) ผา่นธนาคารและบรษัิทในเครอื 

2. ใหค้วามเห็นและนาํเสนอเรื�องดงักล่าวแก่คณะกรรมการธนาคาร และ/หรือ คณะกรรมการย่อยที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆของ

ธนาคาร 

 
 

9.3  คณะกรรมการจัดการ ประกอบดว้ย  

1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  เป็น ประธาน  

2. ผูบ้รหิารสงุสดุการเงิน  เป็น รองประธาน 

3. ผบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสี�ยง  เป็น กรรมการ 

4. ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจขนาดใหญ่  เป็น กรรมการ 

5. ผูบ้รหิารสงูสดุบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ เป็น กรรมการ 

6. บรหิารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตัิการ เป็น กรรมการ 

7. ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจรายยอ่ย  เป็น กรรมการ 

8. ผูบ้รหิารสงูสดุพาณิชยธ์นกิจ  เป็น กรรมการ 

9. ผูบ้รหิารสงูสดุทรพัยากรบคุคล  เป็น กรรมการ 

10. ผูบ้รหิารสงูสดุสื�อสารองคก์ร  เป็น กรรมการ 

11. ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตัิงาน  เป็น กรรมการ 

12. ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจบรหิารเงิน  เป็น กรรมการ 

13. ผูบ้รหิารสงูสดุกลยทุธ ์  เป็น กรรมการ 

14. ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกรรมการเงิน  เป็น กรรมการ 
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15. ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารประสบการณล์กูคา้ เป็น กรรมการ 

16. ผูบ้รหิารสงูสดุกฎหมาย  เป็น กรรมการ 

เลขานกุารบรษัิท  เป็น เลขานกุาร 

   

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

ผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบภายใน 
 

   

อาํนาจ หน้าที�และความรับผิดชอบ 

1. ใหค้าํปรกึษาแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  

2. ควบคมุดแูลและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นตา่งๆของธนาคาร 

3. ทบทวนรายงานทางการเงินและรายงานการบรหิารงานดา้นตา่งๆของธนาคาร  

4. พิจารณาแผนกลยทุธแ์ผนธุรกิจและแผนการบรหิารจดัการเงินกองทนุและงบประมาณของธนาคาร 

5. กาํหนดการทาํงานรว่มกนัระหวา่งสายงานและการทาํงานระหวา่งประเทศ 

6. พิจารณาเกี�ยวกบักฎเกณฑท์ี�สาํคญัอยา่งรดักมุ 

7. อนมุตัิอาํนาจอนมุตัิเฉพาะในการดาํเนินการภายในของสายงานตา่งๆที�ไมเ่กี�ยวกบัความเสี�ยง  

8. อนุมตัิปรบัปรุงแกไ้ขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที�เกี�ยวกับนโยบายการบริหารจดัการ/การปฏิบตัิการ/

เรื�องอื�นๆที�หนว่ยงานกาํกบัดแูลไมไ่ดก้าํหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการธนาคาร 

9. พิจารณาอนมุตัิการทบทวนการปรบัปรุงอาํนาจอนมุตัิและนโยบายของธนาคารที�มีผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้ง

องคก์ร 

10. อนมุตัิการแต่งตั�งเปลี�ยนแปลงคณะกรรมการ อาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดเพื�อ

การสื�อสาร และคณะกรรมการธุรกิจรายยอ่ย 

11. มีอาํนาจในการพิจารณาตดัสนิประเด็นปัญหาที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการเงินในโครงการ 1Platform  

12. ทบทวนใหค้วามเห็นพิจารณาและอนมุตัิตั�งสาํรองตามกฎหมายเพื�อรองรบัความเสยีหายจากกรณีที�ธนาคาร/ผูบ้รหิาร

ถกูฟอ้งรอ้งที�นาํเสนอโดยหนว่ยงานกฎหมาย  

13. อนมุตัิค่าธรรมเนียมของผลติภณัฑก์ารลงทนุหรือการแนะนาํลกูคา้ที�ผา่นช่องทางสายงานธุรกิจรายยอ่ย สาํหรบักรณี

ผลิตภณัฑข์องบคุคลที� 3 และไม่ใช่รายการที�เกี�ยวโยงกนั และที�ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากที�คณะ

กรรมการบรหิารความเสี�ยงไดเ้คยอนมุตัิแลว้  

14. อนมุตัิผลิตภณัฑข์องบคุคลที� 3 ที�ไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากที�คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงได้

เคยอนมุตัิแลว้ 

15. อนมุตัิการแตง่ตั�งตวัแทนประกนัภยัของธนาคาร 

16. กาํหนดและขบัเคลื�อนวิสยัทศันแ์ละกลยทุธก์ารพฒันาองคก์รอย่างยั�งยืนสาํหรบัใชท้ั�วทั�งธนาคาร โดยใหส้อดคลอ้ง

กบักลยทุธก์ารพฒันาองคก์รอยา่งยั�งยืนของกลุม่ซีไอเอ็มบี 

17. เรื�องอื�นๆตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

ครอบคลมุถึง : กลุม่ธุรกิจของธนาคาร  
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9.4    การกาํกับดูแลการจัดการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 

        ธนาคารมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที�ระดบับรหิารของธนาคารเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม และให้

มีการรายงานความคืบหนา้และผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มในการประชุมคณะกรรมการจดัการของ

ธนาคารเป็นประจาํทกุเดือน  คณะกรรมการธนาคารยงัไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อทาํหนา้ที� ควบคมุ 

ติดตาม ตรวจสอบและดแูลใหบ้รษัิทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ดาํเนินการตามนโยบายการบรหิารความเสี�ยงที�ไดก้าํหนดไว ้

และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด  นอกจากนี � คณะกรรมการธนาคารยังได้สนับสนุนให้

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารทาํหนา้ที�ตรวจสอบบริษัทในเครือทั�งหมดดว้ย เพื�อใหธ้นาคารสามารถกาํกับดูแล 

และติดตามการปฏิบตัิตามแนวนโยบายของกลุม่ธุรกิจทางการเงินได ้รวมทั�งสอบทานรายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจ

ทางการเงินใหถ้กูตอ้งและเพียงพอ 

 
9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

 ธนาคารมีการดแูลเรื�องการใชข้อ้มลูภายในตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรในนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี �  

 

 คณะกรรมการธนาคารไดม้ีนโยบายและกาํหนดเป็นระเบียบงาน หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

ธนาคาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสาํคัญและมีผลกระทบต่อการ

เปลี�ยนแปลงหลักทรพัย์ของธนาคาร ซึ�งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื�อทาํการซื �อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลกัทรพัยข์องธนาคารในช่วง � เดือนก่อนที�ขอ้มลูนั�นจะออกสูส่าธารณชน   

 

 นอกจากนี � กรรมการและผูบ้ริหารระดับสงูตั�งแต่ระดับรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ขึ �นไป หรือผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า และผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารหน่วยงานขึ �นไปหรือเทียบเท่าในสายงานบญัชีหรือการเงิน รวมถึงบุคคลที�มี

ความสมัพนัธก์บักรรมการหรือผูบ้รหิาร ไดแ้ก่คูส่มรสหรอืผูท้ี�อยู่กินกนัฉนัสามีภรยิา (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส) บตุรที�ยงั

ไม่บรรลนุิติภาวะ และนิติบคุคลที�กรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือคู่สมรสหรอืผูท้ี�อยู่กินกนัฉนัสามีภริยา (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน

สมรส) หรือบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออก

เสียงทั�งหมดและมีสดัสว่นการถือหุน้มากที�สดุในนิติบคุคลดงักลา่ว มีหนา้ที�ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื �อ

ลว่งหนา้ รวมถึงรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื �อขายล่วงหนา้ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�มี

การซื �อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื �อขายล่วงหนา้ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย์ (สาํนักงาน ก.ล.ต.) และนาํส่งสาํเนารายงานดังกล่าวใหก้ับสาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใน

กาํหนดเวลาเดียวกนั เพื�อเป็นขอ้มูลเกี�ยวกับการถือหุน้และ/หรือหลกัทรพัยข์องธนาคาร ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายให้

กรรมการของธนาคารเปิดเผยการซื �อขายหุน้และการถือครองหลกัทรพัยข์องธนาคาร โดยใหร้ายงานขอ้มูลดงักล่าวให้

คณะกรรมการทราบดว้ย 

9.6 คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที� ประโยชน ์และหลกัปฏิบัติของหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีสาํหรบับริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560  (CG Code) ที�ออกโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. ในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั�งยืน  ดงันั�น ที�ประชุม
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คณะกรรมการธนาคาร ครั�งที� 2/2562 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิทบทวนนโยบายหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการของธนาคารใหส้อดคลอ้งกบั CG Code  เพื�อนาํมาปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของธนาคาร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง 

เพื�อใหค้รอบคลมุและทนัตอ่พฒันาการดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 
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10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ธนาคารใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไปกับการดาํเนินธุรกิจหลกั ดว้ยตระหนกัว่าการที�

ธุรกิจจะเติบโตไดอ้ยา่งยั�งยืนตอ้งดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม   

 
10.1   นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

ธนาคารตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็น พนกังาน  ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  คูค่า้  

เจา้หนี �  และภาครฐั ธนาคารจึงไดก้าํหนดนโยบายตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยมีรายละเอียดดงันี �  

   

  ลูกค้า 

  ธนาคารมุ่งมั�นในการปกป้องผลประโยชนข์องลกูคา้ตลอดเวลา เอาใจใส ่รบัผิดชอบ และสรา้งความพึงพอใจ

สงูสดุแก่ลกูคา้ดว้ยการนาํเสนอบรกิารและผลติภณัฑท์ี�มีคณุภาพและมีประสทิธิภาพ  

 

  ผู้ถอืหุ้น 

  ธนาคารมุ่งมั�นใหม้ีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรง่ใส เกิดผลการดาํเนินงานที� สามารถ

สรา้งผลตอบแทนที�ดีเติบโตขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง มั�นคงและเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพยายามอยา่งเต็มที�ในการรกัษาไว้

ซึ�งทรพัยส์นิ ชื�อเสยีง และภาพลกัษณท์ี�ดีของธนาคาร  

 

  พนักงาน 

  ธนาคารถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรที�มีคา่อยา่งยิ�ง จึงมุง่มั�นที�จะสง่เสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถ

ของพนกังานใหม้ีความกา้วหนา้ มีความมั�นคงในอาชีพและใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถและผล

การปฏิบตัิงาน 

 

  คู่ค้า/เจ้าหนี� 

  ธนาคารยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสตัย ์ อยู่บนพื �นฐานของการปฏิบัติตามสญัญาและภายใต้

เงื�อนไขทางธุรกิจที�เป็นธรรมและเสมอภาคตอ่คูค่า้/เจา้หนี � 

 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

  ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม เป็นหนึ�งในนโยบายของธนาคารที�จะตอบแทนตอ่สงัคม ธนาคารจึงมุ่ง

ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั ใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนนุใหม้ีกิจกรรมเพื�อสงัคมตา่ง ๆ 

ที�เป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม  
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  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า 

  ธนาคารมีนโยบายสง่เสรมิการแขง่ขนัภายใตก้รอบกติกาที�เป็นธรรม โปรง่ใส ไมแ่สวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ดว้ยวิธีการที�ไม่สจุริต และไม่ทาํลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ดว้ยการกลา่วรา้ย หรือกระทาํการใดๆ  ที�ปราศจากความจริง 

หรอืไมเ่ป็นธรรม 

 

  การให้ความร่วมมือต่อองคก์รที�กาํกับดูแล 

  ธนาคารมีนโยบายใหค้วามร่วมมือต่อองคก์รที�กาํกับดูแลธนาคารอย่างเต็มที� โดยธนาคารจะรายงานขอ้มูล

ขา่วสาร หรือสารสนเทศต่อองคก์รที�กาํกบัดแูลอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจวา่การดาํเนิน

ธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 

ธนาคารกาํหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาํหนดหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการที�จัดทาํโดยตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย ดังนี� 
 
1.  การประกอบกิจการเพื�อความเป็นธรรม  

  ธนาคารมีนโยบายสง่เสรมิการแขง่ขนัภายใตก้รอบกติกาที�เป็นธรรม โปรง่ใส ไมแ่สวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของ

คูแ่ขง่ดว้ยวิธีการที�ไม่สจุริต และไม่ทาํลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ดว้ยการกลา่วรา้ย หรือกระทาํการใดๆ  ที�ปราศจากความจริง 

หรอืไมเ่ป็นธรรม 

 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั�น 

  ธนาคารมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสตัย ์สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัจริยธรรม รวมถึง

สง่เสริมใหพ้นกังานทกุคนมีความรู ้ความเขา้ใจในเรื�องการต่อตา้น ธนาคารยงัไดจ้ดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื�อง “การ

ต่อต้านการคอรร์ปัชั�น” เพื�อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่าง

เครง่ครดั  ตลอดจนดาํเนินการทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสรา้งการรบัผิดชอบ ระบบบรหิารความเสี�ยงการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบ เพื�อปอ้งกนัการทจุรติภายในองคก์ร    

 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิดา้นสทิธิมนษุยชนตามหลกัสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ เพื�อให้

กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานยึดหลกัเคารพสิทธิมนุษยชนตามที�มีการกาํหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู อาทิ ความแตกต่างใน

เรื�องถิ�นกาํเนิด เชื �อชาติ เพศอาย ุสถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรอืความคิดเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของรฐัธรรมนญู รวมทั�งการไมร่ว่มขอ้งเกี�ยว หรอืสนบัสนนุหนว่ยงาน

หรอืบคุคลที�ละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี 

 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

  ธนาคารมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั และปฏิบตัิ

ตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไมแ่บง่แยกพื �นฐานในเรื�องเชื �อชาต ิเพศ สผีิว ศาสนา ชาติกาํเนิด อาย ุความพิการทาง

รา่งกาย หรอืลกัษณะสว่นบคุคลที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการแตง่ตั�งโยกยา้ย การใหร้างวลัและการลงโทษ 
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รวมทั�งสวสัดิการ ตอ้งตั�งอยู่บนพื �นฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั�งการกระทาํ หรือ ผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน 

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  ธนาคารมุ่งมั�นใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนแ์ละสรา้งความพงึพอใจโดยการนาํเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�ดีอยา่งมี

คณุภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา  รวมถึงปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง 

หรอืเงื�อนไขตา่งๆ ที�มีตอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั หากไมส่ามารถปฏิบตัิได ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ เพื�อรว่มหาแนว

ทางแกไ้ขไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย 

 

6.  การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

  ธนาคารใหค้วามรว่มมือปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงดแูลดา้นความปลอดภยั 

และสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีประสทิธิภาพ ปลกูฝังและสง่เสริมพนกังานใหม้ีจิตสาํนึก และความรบัผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้มและ

สงัคมอย่างต่อเนื�องและจริงจงั ธนาคารจึงจดัทาํนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อใหก้ารดาํเนินงานในเรื�องดงักลา่วเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ตอ่เนื�อง ตามมาตรฐานของระบบการ

จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้มที�กาํหนดไว ้

 

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

เพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณท์ี�ชดัเจนในการดาํเนินการในเรื�องดงักลา่ว ธนาคารรว่มกบัมลูนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB 

Foundation) เปิดตวัโครงการ "คอมมิวนิตี � ลิงค"์ (Community Link) ซึ�งก่อตั�งขึ �นเพื�อช่วยเหลือและพฒันาชุมชน รวมถึง

ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมอย่างยั�งยืน โดยแนวคิดหลกัคือ สาขาต่างๆ ทั�วประเทศจะทาํหนา้ที�เป็นศนูยก์ลาง ในการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมอย่างใกลชิ้ดในการดาํเนินงาน ด้วยการร่วมมือกับองคก์รส่วนท้องถิ�นและองคก์รที�ไม่แสวงหากําไร ในการ

สรา้งสรรคโ์ครงการที�เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในพื �นที�นั�น ๆ อย่างแทจ้รงิ โดยประสานความรว่มมือทั�งใน

สว่น ลกูคา้ ผูบ้ริหาร สื�อมวลชน และพนัธมิตรของธนาคาร ริเริ�มและต่อยอดโครงการ ดว้ยความรูค้วามเขา้ใจในชุมชน

อยา่งแทจ้รงิ แตพ่ฒันาดว้ยเงินทนุและศกัยภาพระดบัอาเซียน 

 

8.  นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

  ธนาคารมีนโยบายในการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหก้บัลกูคา้ของธนาคารเพื�อตอบสนองความตอ้งการ

และสนบัสนนุในเรื�องการอนรุกัษ์พลงังาน โดยธนาคารมีสินเชื�อพลงังานสะอาด ซีไอเอ็มบี ไทย วตัถปุระสงค ์เป็นวงเงินกู้

เพื�อรองรบัลกูคา้ที�ตอ้งการลงทนุเพื�อก่อใหเ้กิดการประหยดัพลงังานและมีการใชพ้ลงังานที�มีประสทิธิภาพมากขึ �น  

 

10.2  การดาํเนินงาน  
 

  การดาํเนินงานตามหลกัการ 8 ขอ้ ของธนาคาร ตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที�จดัทาํโดย

ตลาดหลกัทรพัย ์แหง่ประเทศไทย ดงันี �  
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1.    การประกอบกิจการเพื�อความเป็นธรรม  

  ธนาคารดาํเนินธุรกิจด้วยหลักเกณฑ์สินเชื�อที�โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือระเบียบที�

หนว่ยงานกาํกบัดแูลเป็นผูก้าํหนด นอกจากนี � ธนาคารมีมาตรการในการป้องกนัเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการระหวา่งกนัที�ไมเ่หมาะสม โดยไดก้าํหนดในนโยบาย ดงันี � 

 นโยบายในการพิจารณาใหส้ินเชื�อ หรือ ลงทนุ ก่อภาระผกูพนั หรอื ทาํธุรกรรมที�มีลกัษณะคลา้ยการใหส้ินเชื�อแก่ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของธนาคาร และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง หรือแก่กิจการที�มีผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้งกับธนาคาร กรรมการ หรือผูม้ี

อาํนาจในการจดัการของธนาคาร ซึ�งอตัราสว่นในการทาํธุรกรรมกบับคุคลดงักลา่วเป็นไปตามอตัราสว่นที�ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกาํหนด  ทั�งนี � ธุรกรรมดงักลา่วจะไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการดว้ยมติเอกฉนัท ์ โดยไมม่ีกรรมการหรอืผู้

มีอาํนาจในการจดัการที�มีผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้งกับการใหส้ินเชื�อ ลงทุน ก่อภาระผูกพนั หรือทาํธุรกรรมที�มีลกัษณะ

คลา้ยการใหส้ินเชื�อนั�นๆ เขา้รว่มพิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี � ธนาคารยงัมีนโยบายเกี�ยวกบัขอ้หา้มและหลกัเกณฑใ์น

การใหส้นิเชื�อ ก่อภาระผกูพนั หรอื ทาํธุรกรรมที�มีลกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชื�อแก่กรรมการ ผูม้ีอาํนาจในการจดัการของ

ธนาคารและ/หรอืบรษัิทลกูในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว ซึ�งมีการกาํกบั

ดแูลและดาํเนินการที�เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมาย และหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง 

 น โย บ า ย  Conflict Management and Chinese Wall แ ล ะ น โย บ า ย  Personal Account Dealing ซึ� งกํ า ห น ด

จรรยาบรรณ ขอ้หา้ม หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิสาํหรบัการป้องกนัการลว่งรูห้รือใชข้อ้มูลภายในของลกูคา้ซึ�งยงัไม่มี

การเปิดเผยทางสาธารณะไม่ว่าจะเพื�อประโยชนต์นเองหรือบุคคลใดๆ อนัเนื�องจากการปฏิบัติหนา้ที�ตามที�ไดร้บั

มอบหมายจากธนาคาร 

 นโยบายเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกรรมสาํคญั โดยกาํหนดไวใ้นหลกัการกาํกบัดแูลกิจการของธนาคาร ไดแ้ก่ การตกลง

เขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรอื การตกลงเขา้ทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กิดการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยท์ี�

สาํคัญ และ/หรือ สิทธิในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยท์ี�สาํคัญของธนาคาร โดยธนาคารตอ้งปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.   การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั�น  

ธนาคารไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เพื�อสง่เสรมิหลกัการที�แนว่แน่ของธนาคารในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�น

ทกุรูปแบบ ตั�งแต่วนัที� 21 พฤษภาคม 2562 ทั�งนี � ธนาคารไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิและขอ้กาํหนดที�เหมาะสมในการป้องกัน

การคอรร์ปัชั�น โดยจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื�อง การตอ่ตา้นคอรร์ปัชั�น (Anti-Corruption Policy and Procedures) 

เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั 

ตลอดจนดาํเนินการเพื�อทบทวนแนวทางปฏิบตัิ โครงสรา้งการรบัผิดชอบ ระบบบรหิารความเสี�ยง การควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบ เพื�อปอ้งกนัการทจุรติภายในองคก์ร  

 

นอกจากนี � ธนาคารยงัสนบัสนนุการต่อตา้นคอรร์ปัชั�นอย่างเป็นรูปธรรมดว้ยการทบทวนขอ้กาํหนดและแนวปฏิบตัิของ

นโยบาย เรื�อง การให้ การรบัของขวัญ และการเลี �ยงรบัรอง (Policy and Procedure on Giving and Acceptance of 

Gifts and Entertainment) ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายและแนวปฏิบตัิเรื�องการต่อตา้นคอรร์ปัชั�น และสื�อสารนโยบายและ



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

สว่นที� 2 หนา้ 111  

แนวปฏิบตัิดงักลา่วไปยงัพนกังานธนาคารเพื�อใหถื้อปฏิบตัิโดยเครง่ครดั รวมทั�งรณรงคใ์หพ้นกังานทกุระดบัชั�นรว่มเป็น

สว่นหนึ�งในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที�มีความโปรง่ใส ตลอดจนขอความรว่มมือจากผูม้ีสว่นไดเ้สียต่างๆ ในการงดเวน้

การใหข้องขวญัแก่ผูบ้ริหารหรอืพนกังานธนาคาร ทั�งนี � เพื�อป้องกนัและลดโอกาสของการนาํมาซึ�งความเสี�ยงต่อการเกิด

คอรร์ปัชั�น และเพื�อใหม้ั�นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี ดว้ยความซื�อสตัย ์สจุริต 

โปร่งใส และหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ�งเป็นหลกัสาํคญัในการประกอบธุรกิจของธนาคารและบริษัทใน

กลุม่ธุรกิจการเงินของธนาคาร 

 

เพื�อเป็นการเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจให้แก่พนักงานมากยิ�งขึ �น ธนาคารไดจ้ัดทาํสื�อการเรียนรูเ้รื�องการต่อต้าน

คอรร์ปัชั�น และหลกัการปฏิบัติที�ถูกตอ้งเรื�อง การให ้การรบัของขวญั และการเลี �ยงรบัรอง ไวใ้นระบบ E-Learning ซึ�ง

พนกังานทกุคนตอ้งเรยีนรูแ้ละทาํบททดสอบเพื�อทบทวนเป็นประจาํทกุปี  

 

ดว้ยความตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ธนาคารไดก้าํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู และจดัใหม้ี

ช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้มลูการกระทาํความผิด การประพฤติผิดตอ่หนา้ที� การทจุรติ และการปฏิบตัิที�ไม่

เป็นไปตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของพนกังานธนาคาร (Whistleblowing Policy) โดยจดัใหม้ีช่องทางการแจง้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวโดยตรงกับประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ตลอดจนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ทั�งนี � ธนาคารจะใหค้วามคุม้ครองและปกป้อง ตลอดจนให้

ความเป็นธรรมแก่พนกังานที�ทาํการเปิดเผย แจง้ หรอื ชี �ช่องขอ้มลูการกระทาํความผิดดงักลา่ว รวมทั�งจะจดัเก็บขอ้มลูการ

แจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบัตอ่ไป  

  

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั�นพื �นฐานที�มนุษยท์ุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน  โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเรื�อง 

เชื �อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื�อทางการเมือง หรือความเชื�อในทางอื�นใด  ทั�งนี �  เพื�อเป็นการส่งเสริมและ

คุม้ครองสทิธิมนษุยชนรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั ธนาคารจึงมีกาํหนดแนวปฏิบตัิไวด้งันี � 

 ธนาคารเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทาํงาน ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บังคับ และ

ประกาศ คาํสั�งตา่งๆ ของธนาคาร  

 ธนาคารยึดหลกัความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการ โดยมีหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ

จรยิธรรมธุรกิจ ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

 ธนาคารมีมาตรฐานการจ้างงานตามที�กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ คาํสั�ง และแนวปฏิบัติที�ก ําหนดขึ �น

ปราศจากการ บงัคบัใชแ้รงงานและการลว่งละเมิดหรอืการขม่เหงในทกุรูปแบบ 

 พนกังานทุกคนจะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิดา้นความปลอดภยั ตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ

ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

 ธนาคารไดจ้ัดสิทธิประโยชนใ์นเรื�องของสวสัดิการที�จาํเป็น ใหแ้ก่พนกังานของธนาคารมากกว่าที�กฎหมาย

กาํหนด รวมทั�งสิทธิประโยชนอ์ื�นๆ ทั�งนี � ธนาคารไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขไวป้ฏิบตัิภายในองคก์ร 

โดยเฉพาะตามความเหมาะสม 
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4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

ธนาคารจดัใหม้ีสวสัดิการสาํหรบัพนกังาน เช่น กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ  กองทนุประกนัสงัคม  เงินช่วยเหลือกรณี

พนกังานเสยีชีวิต  การรกัษาพยาบาล  การตรวจสขุภาพประจาํปี  หอ้งพยาบาลของธนาคาร   สวสัดิการพนกังานประเภท

สินเชื�อที�อยู่อาศัย สินเชื�อรถยนต ์/รถจักรยานยนตร ์ สินเชื�อเพื�อการศึกษา และสินเชื�อเอนกประสงค ์ เพื�อใหธ้นาคาร

สามารถแขง่ขนักบัธนาคารชั�นนาํของประเทศและรกัษาพนกังานที�มีคณุภาพใหค้งอยูก่บัธนาคารได ้  ธนาคารยงัคงมีแผน

ที�จะปรบัปรุงสวสัดิการเพื�อพนกังานในดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื�อง เพื�อทาํใหธ้นาคารเป็นนายจา้งที�ลกูจา้งเลือกและตอ้งการ

เขา้รว่มทาํงานดว้ย   

 

ในปี 2563 ธนาคารไดจ้ัดฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานรวมทั�งสิ �นจาํนวน 337 หลกัสตูร ประกอบดว้ยการฝึกอบรม

ภายในธนาคารจาํนวน 169 หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจาํนวน 168 หลกัสตูร โดยมีจาํนวนพนกังานเขา้รบัการ

อบรมจาํนวนทั�งสิ �น 2,725 คน (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563) คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของพนกังานทั�งหมด หรืออตัรา

เฉลี�ยเท่ากบั 3 วนัต่อคนต่อปี โดยมีค่าใชจ้่ายดา้นการพฒันาพนกังานเป็นจาํนวนเงินรวมทั�งสิ �น 5.4 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ 

วนัที� 30 พฤศจิกายน 2563) ทั�งนี � ธนาคารมุง่เนน้การเพิ�มทกัษะใหม่ๆ  ที�จาํเป็นในการทาํงานยคุดิจิทลั (Future Skills) โดย

รว่มมือกบัสถาบนัที�มีชื�อเสยีงและกลุม่ซีไอเอ็มบีในการพฒันาหลกัสตูรพื �นฐานเกี�ยวกบัทกัษะความรูเ้กี�ยวกบัธุรกิจดิจิตอล

ในรูปแบบ Gamification ที�สามารถเรียนผ่านโทรศพัทม์ือถือไดทุ้กที�ทุกเวลา นอกจากนี � พนกังานกว่า 482 คนไดร้บัการ

พัฒนาทักษะใหม่ๆ ในระดับที�สูงขึ �น (Intermediate) จากวิทยากรภายนอกและผู้เชี�ยวชาญภายในองค์กร อาทิเช่น

ห ลัก สูต ร  Data Science, Tableau Tools and Data Analytic, Robotic Process Automation (RPA), New Digital 

Technology เป็นตน้ 

 

นอกจากนี � ธนาคารยงัใหค้วามสาํคัญและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการพัฒนาหลกัสตูรวิชาชีพต่างๆ อย่าง

ตอ่เนื�อง อาทิ เช่น หลกัสตูรการวางแผนการลงทนุมืออาชีพ หลกัสตูรขอรบัใบอนญุาตการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต/ประภนั

วินาศภยั ตลอดจนถึงการ Reskill พนกังานใหม้ีความพรอ้มในตาํแหนง่งานที�มีความจาํเป็นในอนาคต (Future Jobs) อาทิ

เช่น โครงการ Branch Transformation ที�มุ่งเนน้ Reskill พนักงานบริการใหส้ามารถมีทักษะการขายเพื�อรองรบังานใน

อนาคตไดอ้ยา่งมืออาชีพ เป็นตน้ 

 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัการใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ ์และบรกิารที�ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ ์

เพื�อใหลู้กคา้มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิด

เกี�ยวกบัคณุภาพ หรอืเงื�อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร 

นอกจากนี � ธนาคารใหค้วามสาํคญัในการรกัษาขอ้มลูที�เป็นความลบัของลกูคา้ ไม่นาํความลบัของลกูคา้ไปใช้

เพื�อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึจดัใหม้ีช่องทางและกระบวนการใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละ

การใหบ้รกิาร โดยดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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6.    การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ�งแวดล้อม 

ปี 2563 ถือเป็นปีที�ทา้ทายอยา่งยิ�งของการดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ที�สง่ผลกระทบไปทั�วโลก รวมทั�งมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัเพื�อดแูลและควบคมุการแพรร่ะบาด

ของโรคดงักลา่วในประเทศไทย การดาํเนินธุรกิจของทกุภาคสว่นตา่งไดร้บัผลกระทบ  บรษัิทหา้งรา้นและโรงงานหลายแหง่

ตอ้งลดกาํลงัการผลติ ลดเวลาทาํงาน ลดจาํนวนพนกังาน บางกิจการประกาศหยดุดาํเนินธุรกิจชั�วคราว  สง่ผลกระทบต่อ

รายไดแ้ละการดาํรงชีวิตของประชาชนทั�วไปอยา่งกวา้งขวาง  

เพื�อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนจากสถานการณด์งักลา่วในเบื �องตน้ ธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทย จึงไดเ้ริ�มดาํเนินโครงการ “ตูปั้นสขุ” ณ บริเวณดา้นหนา้สาํนกังานใหญ่ รวมทั�งสาขาในกรุงเทพฯและต่างจังหวดัที�

ตั�งอยูใ่นยา่นชุมชนอีกสองแห่ง โดยเชิญชวนพนกังาน ลกูคา้ และประชาชนโดยรอบบรเิวณ รว่มแบ่งปันเครื�องอปุโภคและ

บรโิภคใหแ้ก่ผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบระหว่างวนัที� 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2563  โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนดงักลา่ว 

มีผูร้ว่มบรจิาคขา้วสาร อาหารแหง้ และเครื�องอปุโภคทกุวนั    

นอกจากนี � ธนาคารยงัไดด้าํเนินกิจกรรมเพื�อสงัคมอื�น ๆ เช่น แคมเปญรณรงคก์ารบรจิาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาด

ไทย ในภาวะที�โลหิตขาดแคลนครั�งใหญ่อนัเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนกิจกรรม

ภายในของธนาคารและบรษัิทในเครือ ในการระดมอปุกรณแ์ละเครื�องใชม้ือสองจากพนกังาน เพื�อสง่มอบใหแ้ก่มลูนิธิบา้น

นกขมิ �นและมลูนิธิยวุพฒัน ์  

ถึงแมก้ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทุกภาคส่วนรวมถึงระบบธนาคาร

พาณิชยด์ว้ย แตธ่นาคารยงัคงเดินหนา้ดาํเนินโครงการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาดา้น

การศึกษาในโรงเรียนที�อยู่ในชนบทห่างไกล ทั�งการพฒันาหอ้งเรียนคอมพิวเตอรเ์พื�อเปิดโลกทศันใ์หม่ ๆใหก้ับเด็ก การ

พฒันาและปรบัปรุงหอ้งสมดุพรอ้มจดัหาหนงัสือใหม่ ๆ  การสรา้งกิจกรรมแหลง่เรียนรูเ้พิ�มเติมนอกตาํราเรียนตามบริบท

ของชุมชน โดยไดร้บัความรว่มมือจากปราชญ์ในชุมชนรว่มเป็นผูฝึ้กสอนถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่เด็ก ๆ เพื�อเป็นทกัษะชีวิต

และสามารถนาํไปประกอบอาชีพไดใ้นอนาคต อาทิ การทาํฟารม์เห็ดและการแปรรูป การนวดแผนไทย เป็นตน้   

ทั�งนี � ตลอดปี 2563 ธนาคารไดด้าํเนินโครงการเพื�อสังคมตามแนวนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยร่วมมือกับ

พนัธมิตรที�รว่มดาํเนินโครงการดว้ยกนัมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บรษัิท 

มีเดียแอสโซซิเอทเต็ด จาํกดั บรษัิท คิงสเ์มนส ์ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จาํกดั (มหาชน) บรษัิท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) มลูนิธิ

บา้นนกขมิ �น  มูลนิธิยวุพฒัน ์และบา้นเรียนสิรวี โดยดาํเนินโครงการและกิจกรรมเพื�อสงัคมรว่มกนัไปทั�งสิ �น 11 โครงการ 

ประกอบดว้ย  

โครงการดา้นการศกึษา 

1. โรงเรยีนสกลวิสทุธิ� จ.สมทุรสงคราม 

2. โรงเรยีนบา้นเมืองคง จ.นครราชสมีา 

3. โรงเรยีนบา้นนาเตย จ.อดุรธาน ี

4. โรงเรยีนบา้นเชิงดอยสเุทพ จ.เชียงใหม ่

5. โรงเรยีนบา้นหนองปลงิ จ.สงขลา 

6. โรงเรยีนบา้นสรุศกัดิ� จ.ชลบรุ ี 
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โครงการดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

1. โครงการบรจิาคโลหิต จาํนวน 4 ครั�ง โดยจดัทกุ 3 เดือน 

2. กิจกรรม Run To Win วิ�งสูเ่สน้ชยัชนะใจตวัเอง สนบัสนนุโครงการ Run For Blood เพื�อหารายได้

สนบัสนนุการดาํเนินงานของศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 

3. โครงการ “ตูปั้นสขุ”  

4. โครงการ “ปันกนั” รว่มกบัมลูนิธิยวุพฒัน ์

5. โครงการ “เหลอืขอ” รว่มกบัมลูนิธิบา้นนกขมิ �น 

นอกจากนี � กลุม่ซีไอเอ็มบียงัไดจ้ดัการประชุมสดุยอด The Cooler Earth Sustainability Summit  ซึ�งถือเป็นกิจกรรมเพื�อ

ส่งเสริมเจตนารมณ์ในการสรา้งความยั�งยืน (Sustainability) ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดประจาํปีของกลุ่มซีไอเอ็มบีในรูปแบบการ

สมัมนาผ่านระบบออนไลน ์  โดยมีหลกัสตูรออนไลนแ์ละกิจกรรมผ่านประสบการณส์ว่นบคุคล (In-person Experiential 

Events) ซึ�งแนวคิดหรือธีมหลกัของการประชุมครั�งนี �เกี�ยวขอ้งกับการฟื�นตัว ความสามารถในการปรบัตัว และความ

รบัผิดชอบ (Recovery, Resilience and Responsibility) อนัสืบเนื�องมาจากการระบาดของไวรสัครั�งใหญ่นี � ที�ไดส้่งผล

กระทบต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนในทกุ ๆ ดา้น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อเสรมิสรา้งความเชื�อมั�นที�ว่า “เราจะสามารถ

ฟื�นตวัไดด้ีขึ �น พรอ้มดว้ยศกัยภาพและความสามารถในการปรบัตวัอย่างต่อเนื�อง ควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบในทกุสิ�งที�

เราทาํ”  โดยในสว่นของธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย ไดม้ีการเชิญพนกังาน ลกูคา้ พนัธมิตร และประชาชนที�สนใจเขา้รว่มในการ

สมัมนาทางออนไลนโ์ดยไมม่ีคา่ใชจ้่ายใด ๆ อีกดว้ย 

 
7.   นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
    

ธนาคารเลง็เห็นความสาํคญัอย่างตอ่เนื�องในการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ  เพื�อประโยชน์

สงูสดุต่อลกูคา้ โดยในปี 2560 โดยเนน้ไปที�การปรบัปรุงประสบการณล์กูคา้จากการนาํนวตักรรมมาประยกุตใ์ช ้ซึ�งในปีที�

ผา่นมาทางธนาคารไดร้บัรางวลัตา่งๆ จากการนาํนวตักรรมมาประยกุตใ์ช ้ เช่น รางวลั Highly Commended in The Best 

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

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

จาก Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 ในโครงการ CIMB Thai Customer Experience, รางวัล 

The Best CX Personality, CX Rockstar Award จ าก  Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 โด ย

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

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

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

Process Improvement, รางวลั ICT Excellence Award in Business Enabler  2018 จาก TMA ICT 2018 ในโครงการ 

Customer Experiences (CX) Management by Digital Business Intelligence System, ร า ง วั ล  IDC Digital 

Transformation Award 2018: The Best Omni Experience Innovator of The Year 2018 จาก IDC Thailand เป็นตน้ 

ทางธนาคารยงัคงมีความมุ่งมั�นอย่างต่อเนื�องในการนาํนวตักรรมใหม่ๆ มาพฒันาองคก์ร เพื�อประโยชนส์งูสดุต่อลกูคา้

ตอ่ไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง  

 

การควบคุมภายใน 

ธนาคารจัดโครงสรา้ง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบตัิงานเพื�อใหม้ีระบบบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุม

ภายในที�ดีเพื�อให้ธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างมั�นคงและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที�ดี นอกจากนี �  ธนาคารมี

กระบวนการควบคมุติดตาม ประเมินความเพียงพอ และตรวจสอบระบบการควบคมุภายในอยา่งสมํ�าเสมอ   เพื�อใหม้ั�นใจ

วา่ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอ  ความเหมาะสม และมปีระสทิธิผล 

 

 องคก์รและสภาพแวดล้อม 

ธนาคารมีการจดัองคก์รโดยคาํนงึถึงการแบง่แยกหนา้ที�ที�เหมาะสมเพื�อใหม้ีระบบบรหิารความเสี�ยงและการ

ควบคุมภายใน  รวมทั�งระบบควบคุมติดตามและตรวจสอบที�มีประสิทธิผล (Three Lines of Defense) นอกจากนี � 

ธนาคารยงัมีการติดตามดูแลการปฏิบตัิงานของพนกังานอย่างต่อเนื�องใหเ้ป็นไปตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การดาํเนินธุรกิจและมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเป็นธรรม  ธนาคารมีการจดัทาํแผนธุรกิจระยะสั�นและระยะกลาง

เพื�อกาํหนดแผนกลยทุธแ์ละทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ซึ�งมีการสื�อสารใหพ้นกังานระดบับริหารทั�งองคก์รไดท้ราบและนาํไป

ดาํเนินการใหบ้รรลแุผนและเปา้หมายที�วางไว ้

 

 การบริหารความเสี�ยง 

ธนาคารให้ความสําคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี�ยงทั�งจากปัจจัยภายในและภายนอก  

คณะกรรมการธนาคารแตง่ตั�งคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee และคณะกรรมการบรหิารความ

เสี�ยง (Risk Management Committee) เพื�อกาํหนดบทบาท หนา้ที� ความรบัผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ใหเ้ป็นไปตามกรอบการกาํกับดูแลความเสี�ยงที�กาํหนดไว ้ คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

และคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป็นผูก้าํหนดกรอบการดแูลความเสี�ยง นโยบายและระเบียบงานตา่งๆ ในการบรหิาร

ความเสี�ยงของธนาคาร ตลอดจนกาํหนดมาตรการการควบคมุและติดตามความเสี�ยงตา่งๆ และเสรมิสรา้งใหม้ีวฒันธรรม

องคก์รที�คาํนงึถึงความเสี�ยง 

 

 การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

ธนาคารมีการกาํหนดและทบทวน ขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารแต่ละระดับ 

รวมทั�งมีการแบ่งแยกหนา้ที�ระหว่างผูบ้ริหารระดบัต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นกลไกสาํคัญในการถ่วงดุลอาํนาจการบริหาร 

(Check and Balance)  โดยจดัทาํเป็นระเบียบงานที�เป็นลายลกัษณอ์กัษรและมีการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ  

 ฝ่ายบรหิารจะนาํเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาทกุครั�ง ในกรณีที�ธนาคารใหส้ินเชื�อแก่หรอืลงทนุ

ในกิจการที�ธนาคาร ผูถื้อหุน้ หรือผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคาร รวมทั�งผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมีผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้ง สว่นธุรกรรม

การขาย ให ้ใหเ้ช่า รบัซื �อ หรอืเช่าทรพัยส์นิใดๆ กบักรรมการผูม้ีอาํนาจจดัการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคล

ดงักลา่วจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายที�ธนาคารกาํหนด 

 นอกจากนี � ธนาคารมหีนว่ยงานกาํกบัการปฏิบตัิงานทาํหนา้ที�ควบคมุติดตามเพื�อใหม้ั�นใจวา่การดาํเนินงาน

ของธนาคารเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของธนาคาร  และมีหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในซึ�งเป็นหน่วยงานอิสระทาํหนา้ที�ตรวจสอบเพื�อใหม้ั�นใจว่าการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ

หนว่ยงานตา่งๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามหลกัการบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายในที�ด ี

 

 ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

ธนาคารใชน้โยบายและวิธีการทางการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที�เป็นที�ยอมรบัโดยทั�วไปและเหมาะสม

กบัธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการพฒันาจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มลูอื�นๆ อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้

สามารถใชข้อ้มลูที�สาํคญัไดอ้ยา่งเพียงพอและทนัเวลา  ธนาคารมีระบบการควบคมุการใชง้านและจดัเก็บเอกสารสาํคญั

ทางอิเลก็โทรนิกสอ์ยา่งเหมาะสมและรดักมุ  นอกจากนี � ธนาคารมีการสื�อสารนโยบายระเบียบปฏิบตัิงานไปยงัพนกังานที�

เกี�ยวขอ้งทกุระดบั 

 

 ระบบการควบคุมและติดตาม 

ธนาคารมีระบบการควบคมุและสอบทานการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน กฎหมาย

และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที�ธนาคารกาํหนดไว ้ทั�งนี � ธนาคารมีการจัดทาํแผนงาน

ประจาํปี ซึ�งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื�อใหก้ารดาํเนินการมีประสิทธิผลและสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มที�มีการ

เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ นอกจากนี � คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามเพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้สงัเกต

หรอืขอ้เสนอแนะเป็นที�นา่พอใจ 

 

คุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสงูสุดตรวจสอบภายใน และผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสดุกาํกับการ

ปฏิบตัิงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกนั 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับริษัทย่อย บริษัทที�เกี�ยวขอ้งกนั (เกี�ยวขอ้งกนัโดยการมีผู้

ถือหุน้รว่มกัน) และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกัน (กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัผูบ้ริหารหน่วยงานขึ �นไป) รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางธุรกิจและเกณฑต์ามสญัญาที�ตกลงรว่มกนัระหวา่งธนาคารและกิจการหรอืบคุคลเหลา่นั�นซึ�งเป็นไป

ตามการดาํเนินธุรกิจปกติ (รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 47 ของงบการเงินสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 

31 ธนัวาคม 2563) 
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-   รายการที�เกี�ยวโยงกนักบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีดงันี �    

ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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. เป็น

บรษัิทในกลุม่ที�มีกลุม่ซี

ไอเอ็มบีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 

ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชื�อของบรษัิทตา่งๆ ภายใตก้ลุม่ซีไอเอ็มบี 

จํานวนรวม  35,925 ล้านบ าท ได้แก่  CIMB Bank Bhd, CIMB 

Investment Bank Bhd, PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB ( L) 

Ltd., CIMB Bank Plc., Cambodia และ CIMB Bank (Vietnam) 

Ltd. รวมถึงวงเงินสินเชื�อของ CGS-CIMB Securities (Thailand) 

Co., Ltd. จาํนวนรวม 2,511 ลา้นบาท โดยกาํหนดอตัราราคาตาม

อตัราตลาด 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 1/2563 เมื�อ

วัน ที�  21 ม ก ราค ม  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื�องจากเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของธนาคาร 

CIMB Bank Bhd (CIMB 

Bank) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่

ของธนาคาร ซึ�งถือหุน้รอ้ย

ละ 94.83 ของจาํนวนหุน้ที�

ออกและจาํหนา่ยแลว้

ทั�งหมดของธนาคาร 

  

ธนาคารดาํเนินการ Hubbing ระบบ และใช้บริการปฏิบัติการ IT 

จาก CIMB Bank โดยมีการชาํระค่าบริการรวม 3,280,786 ริงกิต

มาเลเซีย  (หรือ 27,546,480 บาท) ให้กับ CIMB Bank สําหรับ

ระยะเวลาการใช้บริการ 5 ปี โดยเป็นอัตราซึ�งรวม Mark-Up และ

ภาษีมลูคา่เพิ�มแลว้ 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 1/2563 เมื�อ

วัน ที�  21 ม ก ราค ม  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร 

 

บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์

สาทร จาํกดั (บบส.สาทร) 

เป็นบรษัิทในกลุม่ของกลุม่

ซีไอเอ็มบี ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้

ธนาคารอนุมตัิต่อสญัญาการใหบ้ริการแก่ บบส. สาทร ออกไปเป็น

ระยะเวลา 1 ปี ตั�งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดย

ปรบัอตัราการใหบ้รกิารที�เคยคิดในปี 2562 เป็นอตัราใหมด่งันี � 
หน่วย: บาท 

# ขอบเขตงาน จาํนวน ค่าบริการ/เดือน/ผูใ้ช ้ หมายเหต ุ

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 2/2563 เมื�อ

วันที�  20 กุมภาพันธ์ 2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหญ่โดยออ้มของธนาคาร 

 

บริการ 

 

ผูใ้ช ้ณ 

พ.ย. 62 

ปี 2562 ปี 2563 

(เปลี�ยนแปลง) 

 

 

1 บริการอีเมล ์ 53 ราย 325 440 (+115) เปลี�ยนเป็นบริการ 
Office365 Cloud 

2 บริการ

อินเทอรเ์น็ต 

43 ราย 192 163 (-29) ค่าบริการลดลง 

เนื�องจากการ

ปรบัปรุงดา้น 
HW/SW 

3 ระบบ Central 

Control Document 

System และ 
Document Image 

2 ราย 648 719 (+71) ค่าบริการตาม

จาํนวนผูใ้ชง้าน

จริงในปัจจบุนั 

4 ระบบ 1Platform 

 4.1 ค่าบริการผูใ้ช ้ 18 ราย 2,852 2,852 (0) HW/SW ไม่

เปลี�ยนแปลงมาก 

 4.2 ค่าบริการ

บญัชี 

31,233 1.58 1.58 (0) อา้งอิงอตัราจาก 

KL (ต่อบญัชี) 

 4.3 ค่าบริการเปิด

บญัชีใหม ่- คิด

จาก KL  

120,784.09 จ่าย

ตาม 

การใช้

งาน 

จ่ายตาม 

การใชง้าน 

อา้งอิงอตัราจาก 

KL (ต่อการใชง้าน) 

5 Report On Demand 0 446 (ยกเลิก) บบส. สาทร แจง้

ยืนยนัยกเลิก 

6 GSAM 1 9,255 (ยกเลิก) บบส. สาทร แจง้

ยืนยนัยกเลิก 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd 

เป็นบรษัิทในกลุม่ที�มีกลุม่ซี

ไอเอ็มบี เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 

ธนาคารได้ใช้บริการโมเดล Group-DM Prediction จากกลุ่มซี

ไอเอ็มบี MY - Decision Management (Group-DM) เพื�อพัฒนา

โมเดลประมาณการ (Predictive Models) โดยมีอตัราค่าบริการต่อ

ปีรวมประมาณ 938,427.84 บาท 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 2/2563 เมื�อ

วันที�  20 กุมภาพันธ์ 2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  

CGS-CIMB Securities 

(Thailand) Co., Ltd. 

(CGS-CIMB) เป็นบรษัิท

ในกลุม่ที�มกีลุม่ซีไอเอม็บี 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ธนาคารไดแ้กไ้ขสญัญาการใหบ้ริการระหว่าง ซีไอเอ็มบี ไทย และ 

CGS-CIMB โดยเป็นการแกไ้ขครั�งที�สอง 

 

เกณฑท์ี�ใชก้าํหนดมลูคา่ของรายการ (โมเดลคา่บรกิาร) มีดงันี � 

- ค่าบริการ Base Fee = ร้อยละ 0.05-0.25 ของ Product 

Notional Sold 

- คา่บรกิารที�ปรกึษา (Advisory Fee) = รอ้ยละ 50 ของรายได้

รวมของ EDB หักลบ (ค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายดา้นการตลาดของซี

ไอเอ็มบี  ไทย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของ CGS-CIMB และ

คา่ใชจ้่ายดา้น IT ของ CGS-CIMB) 

- ค่าบริการที�ปรึกษา ที�กําหนดชําระในไตรมาสปัจจุบัน = 

ค่าบริการที�ปรึกษารวม - ค่าบริการ Base Fee รวม - ค่าบริการที�

ปรกึษาที�ชาํระจนถึงไตรมาสก่อน  

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 3/2562 เมื�อ

วัน ที�  26 มี น า ค ม  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร 

บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์

สาทร จาํกดั (บบส.สาทร) 

ธนาคารอนุมตัิต่อสญัญาการใหบ้ริการตรวจสอบภายในแก่ บบส. 

สาทร ออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีผลตั�งแต่ 1 เมษายน 2563 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 3/2563 เมื�อ
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นบรษัิทในกลุม่ของกลุม่

ซีไอเอ็มบี ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้

ใหญ่โดยออ้มของธนาคาร 

 

ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยกาํหนดอตัราค่าบริการในปี 2563 เท่ากับ 

740,000 บาท 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

วัน ที�  26 มี น า ค ม  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ พรนิซิเพิล จาํกดั 

(พรนิซิเพิล) เป็นบรษัิทใน

กลุม่ของกลุม่ซีไอเอ็มบี ซึ�ง

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยออ้ม

ของธนาคาร 

ธนาคารแกไ้ขขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ใชก้ับวงเงิน Repo ที�อนุมัติ

ใหก้บัพรนิซิเพิล ดงันี � 

1. ขยายขอบเขตของวงเงิน Repo จากกองทุน UI เท่านั�น  ให้

ครอบคลมุกองทนุรวมตราสารหนี �แบบเปิด (Open-Ended Fixed 

Income Fund) ด้วย  ต าม ที� ได้ รับ อ นุญ าต จ าก สํานัก งาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

�. ยินยอมใหม้ีการจาํนาํหุน้กู้ (Corporate Bond) (นอกเหนือจาก

พนัธบตัรรฐับาล) เป็นหลกัประกนั ทั�งนี � ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

และเงื�อนไข (ไดแ้ก่ การจดัอนัดบั และ Haircut) ตามกฎระเบียบ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ�งคาดว่าจะประกาศใช้

วนัที� 24 มีนาคม 2563 

� . ม อบ อําน าจ ให้ค ณ ะกรรม ก ารพิ จ ารณ าสิน เชื� อ  (Credit 

Committee) พิจารณาอนุมตัิกรณีมีการแกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต 

ซึ�งเป็นผลมาจากการออกกฎระเบียบใหมข่อง ก.ล.ต. และ ธปท. 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 3/2563 เมื�อ

วัน ที�  26 มี น า ค ม  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื�องจากเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของธนาคาร  

CIMB Bank Bhd (CIMB 

Bank) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่

ของธนาคาร ซึ�งถือหุน้รอ้ย

ละ 94.83 ของจาํนวนหุน้ที�

ออกและจาํหนา่ยแลว้

ทั�งหมดของธนาคาร 

 

ธนาคารไดร้บัแต่งตั�งจาก CIMB Bank ใหเ้ป็นผูบ้ริหารการรายงาน 

(Report Administrator) เพื�อให้บริการรายงานธุรกรรมตราสาร

อนุพนัธ์ แก่ CIMB Bank เป็นรายไตรมาส โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ 

จาก CIMB Bank 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 3/2563 เมื�อ

วัน ที�  26 มี น า ค ม  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

CIMB Bank Bhd (CIMB 

Bank) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่

ของธนาคาร ซึ�งถือหุน้รอ้ย

ละ 94.83 ของจาํนวนหุน้ที�

ออกและจาํหนา่ยแลว้

ทั�งหมดของธนาคาร 

 

CIMB Bank คิดค่าธรรมเนียมนายหน้าจากธนาคาร โดยอิงตาม

ธุรกรรมหุ้นกู้ไทยที� เกิดขึ �นจริงที� ได้รับการยืนยันจากลูกค้าใน

แพลตฟอรม์ MarketAxess 

 

CIMB Bank จะสง่ผา่นการคดิคา่ใชจ้่ายแพลตฟอรม์ โดยไมค่ิด

คา่บรกิารเพิ�มเติม 
ลาํดับ วันครบกาํหนดอายุหุ้นกู้ไทย ค่าธรรมเนียมนายหน้าที�จ่ายให้กับ 

CIMB Bank 

1 นอ้ยกวา่ 2 ปี 75 ดอลลารส์หรฐั ต่อจาํนวน Notional 1 

ลา้นดอลลารส์หรฐั 

2 เท่ากบั หรือมากกวา่ 2 ปี แต่

นอ้ยกวา่ 15 ปี 

150 ดอลลารส์หรฐั ต่อจาํนวน Notional 1 

ลา้นดอลลารส์หรฐั 

3 มากกวา่ 15 ปี 300 ดอลลารส์หรฐั ต่อจาํนวน Notional 1 

ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 3/2563 เมื�อ

วัน ที�  26 มี น า ค ม  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  

นายชาญมน ูสมุาวงศ ์

กรรมการของธนาคาร ใน

ฐานะที�เป็นผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของนิติบคุคลแหง่

หนึ�ง 

ธนาคารทบทวนวงเงินสนิเชื�อประจาํปีใหก้บันิติบคุคลแหง่หนึ�ง และ

เปลี�ยนวนัทบทวนวงเงิน จากทกุวนัที� 30 มิถนุายน เป็น 31 มกราคม 

โดยกาํหนดวนัทบทวนวงเงินครั�งถดัไปเป็นวนัที� 31 มกราคม 2564 

การกาํหนดอตัราราคาเป็นไปตามอตัราตลาด 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 4/2563 เมื�อ

วัน ที�  23 เม ษ า ย น  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื�องจากเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของธนาคาร   

บ ริ ษั ท บ ริห ารสิน ท รัพ ย ์

สาทร จาํกัด (บบส.สาทร) 

เป็นบริษัทในกลุ่มของกลุ่ม

ซีไอเอ็มบี ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้น

ธนาคารต่อสัญ ญ าการให้บริการแก่  บบส.สาทร ออกไปเป็น

ระยะเวลา 3 ปี มีผลตั�งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

โดยครอบคลมุบรกิารดงัตอ่ไปนี � 

1) ทรพัยากรบคุคล 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 6/2563 เมื�อ

วัน ที�  25 มิ ถุนายน 2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหญ่โดยออ้มของธนาคาร 

 

2) ปฏิบตัิการสนิเชื�อ 

3) การเงิน 

4) ตรวจสอบภายใน 

5) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดของค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มรอ้ยละ 7) ดัง

แสดงในตาราง 
งานบริการ ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มร้อย

ละ 7) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบอีเมล ์ 440 บาท / เดือน / อีเมลแ์อดเดรส 

�. บรกิารอินเทอรเ์น็ต 163 บาท / เดือน / ผูใ้ช ้

3. ระบบ Central Control 

Document และ Document 

Image 

719 บาท / เดือน / ผูใ้ช ้

�. ระบบ 1Platform  

    4.1 คา่บรกิารผูใ้ช ้ 2,852 บาท / เดือน / ผูใ้ช ้

    4.2 คา่บรกิารบญัชี 1.58  บาท / เดือน / บญัชี 

    4.3 คา่บรกิารเปิดบญัชีใหม่ - 

คดิจาก KL 

จ่ายตามการใชง้าน เป็นรายเดือน 

ทรัพยากรบุคคล 

1. บรกิารจ่ายเงินเดือน (Payroll) 250 บาท / ผูใ้ช ้/ เดือน  

2. บรกิารอื�น 

 2.1 การสรรหาบคุลากรที�มี

ความสามารถ  

  2.2 หุน้สว่นทรพัยากรบคุคล

สาํหรบัธุรกิจ 

2.3 การเรียนรูแ้ละการพฒันา

ศกัยภาพบคุลากร 

2.4 บรกิารดา้นทรพัยากรบคุคล 

          2.4.1 การใหร้างวลั และ

ปฏิบตักิารทรพัยากรบคุคล 

          2.4.2 บรกิารรว่มดา้น

ทรพัยากรบคุคล และการควบคมุ 

         2.4.3 พนกังานสมัพนัธ ์และ

การควบคมุ 

ปฏิบัตกิารสินเชื�อ 

1. เอกสารวงเงินสนิเชื�อ ตอ่ธุรกรรม 

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  1.1  สญัญา 1,869.16 บาท / รายการ 

   1.2  เอกสารปลดหนี� 

(Debt Release 

Document) 

467.29 บาท / รายการ 

2. การจดจาํนอง การจด

ทะเบียนหลกัประกนั และ

การดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้ง

อื�น 

   2.1 สาํหรบัการทาํ

ธุรกรรมนอกธนาคาร 

  2.2  สาํหรบัการทาํ

ธุรกรรมในตา่งจงัหวดั 

�. ใชบ้รกิารของพนกังานของธนาคาร  โดยมี

คา่บรกิาร  934.58 บาท / รายการ บวกคา่

เดนิทางและที�พกั (ถา้มี)  

 

�. ใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก โดยมี

คา่บรกิารดงันี� 

2.1  คา่บรกิารการจดัเตรียมและโอนงานไปยงัผู้

ใหบ้รกิารภายนอกดาํเนินการตอ่ จาํนวน 280.37 

บาท 

 2.2 คา่บรกิารตามจรงิซึ�งคดิจากผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก 

 

3. การไดร้บัชาํระ และการ

คาํนวณยอดคงคา้งสนิเชื�อ 

(ออกเอกสารการชาํระ / 

ใบเสรจ็ / บนัทกึขอ้มลู / 

คาํนวณยอดหนี�คงคา้ง / 

บนัทกึวงเงินสนิเชื�อและ

หลกัประกนั / ประกนัการ

ตอ่อาย)ุ รวมถึงการเก็บ

รกัษาตน้ฉบบัและสาํเนา

เอกสารสาํคญั ทั�งนี� 

ธนาคารตอ้งสง่มอบยอด

ชาํระที�ไดร้บัทั�งหมดใหก้บั

บรษัิท ภายใน 15 วนั ของ

เดือนถดัไป หากวนั

ดงักลา่วเป็น

วนัหยดุราชการ 

กาํหนดใหเ้ป็นวนัทาํการ

ถดัไป 

เหมารวม 257,009.35 บาท / เดือน 

4.จดัเตรยีมรายงานเพื�อ

ยื�นตอ่สาํนกังาน ปปง. 

และองคก์รรฐับาลอื�น 

ตามที�กฎหมายและ



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) 
 

 

สว่นที� 2 หนา้ 126 

ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
กฎระเบียบกาํหนดไว ้หรือ

เมื�อไดร้บัการรอ้งขอ 

การเงนิ บัญช ีและภาษี 

1. เตรียมสมดุบญัชี เหมารวม 226,000 บาท / เดือน 

2. จดัทาํงบการเงิน 

�. จดัเตรียมรายงานทางบญัชีและการคนื

ภาษี และยื�นตอ่หน่วยงานราชการที�

เกี�ยวขอ้ง ภายในเวลาที�กาํหนด 

4. จดัเตรียมรายงานตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และ

ยื�นตอ่หน่วยงานราชการ ตามที�กฎหมาย

และกฎระเบียบกาํหนดไว ้หรือเมื�อไดร้บัการ

รอ้งขอ 

ตรวจสอบภายใน 

บรกิารตรวจสอบภายใน ครอบคลมุ (แตไ่ม่

จาํกดัเพียง) บรกิารดงัตอ่ไปนี� 

1. ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและ

ภายนอก 

2. ตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงิน 

3. ตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และความเสี�ยง 

�. ตรวจสอบดา้นอื�นๆ ตามที�ไดร้บัการรอ้ง

ขอจากบรษัิทฯ 

5. ประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลที�

กาํกบัดแูลบรษัิทฯ รวมถงึผูต้รวจสอบ

ภายนอก เกี�ยวกบัการดาํเนินการทบทวนที�

เกี�ยวขอ้งกบับรกิารตรวจสอบภายใน 

6.  การดาํเนินการอื�นๆ ตามที�สองฝ่ายตก

ลงรว่มกนั 

คา่บรกิารตรวจสอบภายใน จะอิง

ตามคาดการณจ์าํนวนชั�วโมงการ

ทาํงานของผูต้รวจสอบ และ

คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น คา่เดนิทาง คา่ที�

พกัในการตรวจสอบนอกสถานที�

ในตา่งจงัหวดั ซึ�งจะเป็นไปตาม

แผนการตรวจสอบในแตล่ะปี 

รวมถึงงานอื�นๆ ที�ไดร้บัการรอ้ง

ขอจากบรษัิทฯ ทั�งนี� ในการ

กาํหนดคา่บรกิารในแตล่ะปีนั�น 

ธนาคารจะจดัทาํแผนการ

ตรวจสอบ และคา่บรกิาร ซึ�งไดร้บั

การอนมุตัจิากคณะกรรมการ

ตรววจสอบ โดยจะมีการแจง้

คา่บรกิารที�ไดร้บัอนมุตั ิใหบ้รษัิท

ฯ ทราบทางจดหมาย ซึ�งจะถือ

เป็นสว่นหนึ�งของสญัญา โดย

บรษัิทฯ ยินยอมที�จะชาํระ

คา่บรกิาร คา่วิชาชีพ รวมถึง

คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

ใหก้บัธนาคาร ภายใน 30 

(สามสบิ) วนั นบัจากวนัที�บรษัิทฯ 

ไดร้บัใบแจง้ชาํระหนี�ที�ออกโดย

ธนาคาร 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��-�) 
 

 

สว่นที� 2 หนา้ 127 

ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ พรนิซิเพิล จาํกดั 

(พรนิซิเพิล) เป็นบรษัิทใน

กลุม่ของกลุม่ซีไอเอ็มบี ซึ�ง

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยออ้ม

ของธนาคาร 

ธนาคารตอ่สญัญาเช่าพื �นที�กบั พรนิซิเพิล ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

สาํหรบัพื �นที�ดงัตอ่ไปนี � 

�) พื �นที�ชั�น 16 (��� ตร.ม.) โดยคิดอตัราค่าเช่า 735 บาท / ตร.ม. / 

เดือน และคงเงื�อนไขตามเดิมในสญัญาปัจจบุนั 

�) พื �นที�ชั�น 15 (436 ตร.ม.) โดยคิดอตัราค่าเช่า 735 บาท / ตร.ม. / 

เดือน และคงเงื�อนไขตามเดิมในสญัญาปัจจบุนั 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 6/2563 เมื�อ

วัน ที�  25 มิ ถุนายน 2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  

 

CIMB Bank Bhd (CIMB 

Bank) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่

ของธนาคาร ซึ�งถือหุน้รอ้ย

ละ 94.83 ของจาํนวนหุน้ที�

ออกและจาํหนา่ยแลว้

ทั�งหมดของธนาคาร 

 

ธนาคารใชง้านระบบ AML ซึ�งมีการ Hubbing ที� CIMB Bank โดย

รายการนี �อยู่ภายใตโ้ครงการ AML ซึ�งไดร้บัอนมุตัิค่าใชจ้่ายรวมใน

เฟส 1 จาํนวน 82.57 ลา้นบาท 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการธนาคารครั�งที�  12/2563 เมื� อวันที�  16 

ธนัวาคม 2563 รบัทราบการเปลี�ยนแปลงของคา่ใชจ้่ายของโครงการ 

AML จากที�เคยนาํเสนอในครั�งก่อน เนื�องจากมีการลดลงของยอด 

TCO เป็น 68.80 ลา้นบาท รวมถึงวิธีการคิดค่าใชจ้่าย Hubbing ที�

สง่ผลใหค้า่ใชจ้่าย OPEX สงูกวา่ CAPEX 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 7/���� เมื�อ

วันที�  29 กรกฎาคม 2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  

 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุ พรนิซิเพิล จาํกดั 

(พรนิซิเพิล) เป็นบรษัิทใน

ธนาคารทบทวนและขยายระยะเวลาวงเงิน L/G (Performance) 

ของพรินซิเพิล จาํนวนรวม 4 ลา้นบาท ออกไปจนถึง 31 สิงหาคม 

2564 โดยคงตามเงื�อนไขเดิม และความเสี�ยงไมเ่พิ�มขึ �น 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 8/���� เมื�อ

วัน ที�  26 สิ งห าค ม  2563 
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กลุม่ของกลุม่ซีไอเอ็มบี ซึ�ง

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยออ้ม

ของธนาคาร 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 
 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื�องจากเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของธนาคาร  
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

CIMB Bank Bhd, CIMB 

Investment Bank Bhd, 

PT Bank CIMB Niaga 

Tbk, CIMB Bank (L) 

Ltd., CIMB Bank Plc. 

และ CIMB Bank 

(Vietnam) Ltd. เป็นบรษัิท

ในกลุม่ซึ�งมกีลุม่ซีไอเอม็บี 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

1) ธนาคารทบทวนวงเงินสินเชื�อของคู่คา้ 6 ราย ซึ�งอยู่ภายใตก้ลุม่ซี

ไอเอ็มบี โดยมีวงเงินสินเชื�อรวม 36,925 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดวนั

ทบทวนวงเงินครั�งตอ่ไป 30 พฤศจิกายน 2564 

 

2) ธนาคารเพิ�มวงเงินสนิเชื�อดงันี � 

    2.1) CIMB Bank Bhd (CIMB KL): 

           - เพิ�มวงเงิน FBG จาก 400 ลา้นบาท เป็น 1,200 ลา้นบาท 

- เพิ�มวงเงิน BEP จาก 50 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท โดย

กาํหนดราคาตามอตัราตลาด 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 9/2563 เมื�อ

วัน ที�  24 กัน ยายน  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื�องจากเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของธนาคาร  

 

CGS-CIMB Securities 

(Thailand) Co., Ltd. 

(CGS-CIMB) เป็นบรษัิท

ในกลุม่ที�มกีลุม่ซีไอเอม็บี 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ธนาคารทบทวนและขยายระยะเวลาวงเงินสนิเชื�อทั�งหมดของ CGS-

CIMB ออกไปจนถึง 30 กันยายน 2564 และเพิ�มวงเงิน PSR จาก 

16.0 ล้านบาท เป็น 1,000.0 ล้านบาท เพื� อสนับสนุนธุรกรรม

อนพุนัธท์ี�อา้งอิงตราสารทนุของ CGS-CIMB โดยกาํหนดราคาตาม

อตัราตลาด 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการธรุกิจปกติของธนาคาร 

 ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 9/2563 เมื�อ

วัน ที�  24 กัน ยายน  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื�องจากเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของธนาคาร  

 

กลุ่มซีไอเอ็มบีเป็นผูถื้อหุน้

ใหญ่โดยออ้มของธนาคาร 

ธนาคารใชบ้รกิารดา้น IT จากกลุม่ซีไอเอ็มบี เพื�อสนบัสนนุโครงการ 

MUREX Upgrade โดยมีรายละเอียดค่าใชจ้่ายของโครงการที�ชาํระ

ใหก้บักลุม่ซีไอเอ็มบี ดงันี � 

�) การซื �อฮารด์แวร ์(แอปเซิรฟ์เวอรเ์พิ�ม) จาํนวน 5,746,014 บาท 

และ 

�) การบาํรุงรกัษาฮารด์แวร ์รวมถึงคา่ใชจ้่ายพนกังาน MX ของ กลุม่

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธนาคารครั�งที� 9/2563 เมื�อ

วัน ที�  24 กัน ยายน  2563 

(ย ก เว้น ก รรม การที� เป็ น

ตวัแทนของ CIMB Bank ที�

มีส่วนได้เสียซึ�งไม่ได้เข้า
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ชื�อและความสัมพันธ ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ของรายการโดยมี
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซีไอเอ็มบี จาํนวน 17,023,972 บาท 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ร่วม ป ระชุมและงดออก

เสียงในวาระนี �) เห็นควร

อนุมัติ รายก ารดังกล่าว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  

 

iCIMB (MSC)  Sdn. Bhd 

เป็นบรษัิทในกลุม่ที�มีกลุม่ซี

ไอเอ็มบีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 

ธนาคารใช้บริการระบบ Group Electronic Procurement จาก 

iCIMB (MSC) Sdn. Bhd โดยมีคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการที�เกิดขึ �น

ใหม่ในส่วนของการ Hubbing (การจัดสรรค่าใช้จ่าย) เป็นจาํนวน

รวม 1,797,070.78 บาท ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตั�งแต่ปี 2563 

ถึง 2567 

 

รายการดงักลา่วถือเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของธนาคาร 

ที�ประชุมคณ ะกรรมการ

ธน า ค ารค รั�งที�  12/2563 

เมื� อ วั น ที�  16 ธั น ว า ค ม 

2563 (ยกเว้นกรรมการที�

เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง  CIMB 

Bank ที� มี ส่ ว น ได้ เสี ย ซึ� ง

ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและงด

ออกเสียงในวาระนี �) เห็น

ควรอนุมตัิรายการดงักลา่ว 

เนื� อ ง จ า ก เป็ น รา ย ก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติของ

ธนาคาร  

 
-  รายการสินเชื�อ เงนิฝาก และภาระผูกพัน 

 

ก. เงินใหส้ินเชื�อ ภาระผกูพนั และเงินฝากที�เกี�ยวเนื�องกบักิจการที�ธนาคารและบรษัิทลกูของธนาคาร หรือกรรมการ 

หรือผูบ้รหิารตั�งแต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ �นไป ถือหุน้รอ้ยละ 10 หรือเกินกว่ารอ้ยละ 10 ขึ �นไปของ

ทนุชาํระแลว้ของกิจการดงักลา่ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
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รายชื�อบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2563 การถือ

หุน้ 

(%) 

มีผูบ้ริหาร

รว่มกนั ภาระ 

ผกูพนั 

เงินให้

สินเชื�อคง

คา้ง 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคาร

และตลาด

เงิน 

(สินทรพัย)์ 

สินทรพัย์

อื�น 

เงินรบั

ฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคาร

และ

ตลาด

เงิน 

(หนี �สิน) 

เงินกูย้ืม หนี �สินอื�น 

บริษัทใหญ่ 

CIMB Bank Bhd 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย 

- รบัอตัราดอกเบี �ยคงที� 

- รบัอตัราดอกเบี �ยลอยตวั 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศทนัทีและลว่งหนา้ 

- สญัญาซื �อ 

- สญัญาขาย 

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี �ย 

- สญัญาซื �อ 

- สญัญาขาย 

 

 

สญัญาสิทธิที�อา้งอิงหน่วยลงทนุของ

กองทนุ 

- สญัญาซื �อ 

 

อนพุนัธด์า้นเครดิต 

- สญัญาขาย 

 

 

60 

 

52,475 

44,953 

 

 

11,863 

75 

 

 

8,254 

188 

 

 

 

 

30 

 

 

5,675 

 

- 
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- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

762 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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947 
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- 
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- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

9,755 
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- 
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- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

726 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

94.83 

 

ดาโต๊ะ อบัดลุ 

ราฮม์นั บิน อาฮ์

มดั 

เอ็นจิก โอมาร ์  

ซิดดิก บิน อามิน 

โนเออร ์ราชิด   

บริษัทย่อย 

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจ. ซีที คอลล ์ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

30,805 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

99.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.99 

 

 

 

 

 

นายตนั คีท จิน 

นางสาวศศิมา 

ทองสมคัร 

นายโก๊ะ เตอด 

เซียง 

นางสาว

ปิยวรรณ เธียร

พรานนท ์

นายเทพกร ศิร ิ 

ธนะวฒุิชยั 

 

นายตนั คีท จิน 

นางสาวอรอนงค ์

อดุมกา้นตรง 

นางสาวศศิมา 

ทองสมคัร 
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รายชื�อบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2563 การถือ

หุน้ 

(%) 

มีผูบ้ริหาร

รว่มกนั ภาระ 

ผกูพนั 

เงินให้

สินเชื�อคง

คา้ง 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคาร

และตลาด

เงิน 

(สินทรพัย)์ 

สินทรพัย์

อื�น 

เงินรบั

ฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคาร

และ

ตลาด

เงิน 

(หนี �สิน) 

เงินกูย้ืม หนี �สินอื�น 

 

 

 

 

บจ. เวิลดล์ีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

CIMB Bank Plc., Cambodia 

 

CIMB ISLAMIC Bank Berhad 

 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 

PT Bank CIMB Niaga TBK 

 

 

 

บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

สญัญาแลกปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศทนัทีและลว่งหนา้ 

-สญัญาซื �อ 

-สญัญาขาย 

 

ICIMB (MSC) Sdn Bhd 

สญัญาติดตั�งและพฒันาระบบ

คอมพิวเตอร ์

 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ   

พรินซิเพิล จาํกดั 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

91 

49 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

2,135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

22 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

629 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

674 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

- 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

43 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

99.99 

นายโก๊ะ เตอด 

เซียง 

 

 

นางสาวเพ็ญพร 

กาํพสุิริ 

นายณฐัวฒุ ิวจีนุ

รกัษากลุชยั 

นายมนตรี พว่ง

พลู 

นางสาวพรภทัร 

อาทรสมบติั 

นางสาวอรอนงค ์

อดุมกา้นตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเจสนั ลีออง 

ก๊อก ยิว 

 

นายเศรษฐจกัร 

ลียากาศ 
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รายชื�อบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2563 การถือ

หุน้ 

(%) 

มีผูบ้ริหาร

รว่มกนั ภาระ 

ผกูพนั 

เงินให้

สินเชื�อคง

คา้ง 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคาร

และตลาด

เงิน 

(สินทรพัย)์ 

สินทรพัย์

อื�น 

เงินรบั

ฝาก 

รายการ

ระหวา่ง

ธนาคาร

และ

ตลาด

เงิน 

(หนี �สิน) 

เงินกูย้ืม หนี �สินอื�น 

 

 

บจ. บริหารสินทรพัย ์สาทร 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

400 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

นายโก๊ะ เตอด 

เซียง 

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้อง

กัน 
 

819 

 

72 

 

- 

 

- 

 

431 

 

- 

 

- 

 

7 

  

 

  

ข. ธนาคารไม่มีบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มของธนาคารรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ

จาํนวนหุน้ที�มีสทิธิออกเสยีงของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มของธนาคาร 

 

 

-  ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกนัซึ�งธนาคารมีเงินใหส้ินเชื�อและภาระผกูพนักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ขึ �นไปหรือตาํแหน่งเทียบเท่านั�น เป็นการให้กู้ยืมซึ�งเป็นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี �ยที�ใช้เป็นอัตราดอกเบี �ย

สวสัดกิารสาํหรบัพนกังานของธนาคาร รายการระหวา่งกนัซึ�งธนาคารมีเงินใหส้นิเชื�อ ภาระผกูพนั และเงินฝากแก่กิจการที�

ธนาคารหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผูบ้ริหารระดับผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ขึ �นไปหรือตาํแหน่งเทียบเท่า ถือหุน้

รวมกนัตั�งแตร่อ้ยละ 10  ขึ �นไปของทนุที�ชาํระแลว้ของกิจการ บางสว่นเป็นเงินกูท้ี�โอนมาจากการควบรวมกิจการกบัธนาคาร  

บางสว่นมาจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี �ของลกูหนี � และบางสว่นเป็นเงินใหส้ินเชื�อใหม่ โดยใชอ้ตัราดอกเบี �ยตามอตัรา

ตลาดทั�วไปและเป็นเงื�อนไขปกติของการทาํธุรกิจ 

 

-  ขั�นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

ตามขอ้บังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหว่างกันของธนาคารจะตอ้งผ่านขั�นตอนในการพิจารณาอนุมัติตาม

นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิของธนาคาร รวมทั�งตอ้งผ่านการวิเคราะหแ์ละการใหค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการที�มีอาํนาจ

หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคาร โดยผูบ้รหิารหรือกรรมการที�มีสว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้

รว่มพิจารณาอนมุตัิในเรื�องดงักลา่ว 

 

- แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทาํรายการระหวา่งกนัของธนาคาร เป็นรายการซึ�งเป็นการดาํเนินธุรกิจทั�วไป โดยทกุรายการไดด้าํเนินการตามขั�นตอน

และวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิตามที�กาํหนด และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง มีความเป็นไป
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ไดว้่าการทาํรายการระหว่างกันในอนาคตจะยงัคงเกิดขึ �นในการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึ�งธนาคารไดม้ีการกาํหนด

ขั�นตอนและวิธีปฏิบตัิในการอนมุตัิและทบทวนรายการไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ 
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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
��. สรุปฐานะการเงนิของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 

2561 ผลการดาํเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที�สาํคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) สําหรับปีสิ�นสุด

วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

    
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

      
(ปรบัปรงุใหม่) 

 
(ปรบัปรงุใหม่) 

    
31 ธนัวาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
1 มกราคม 

    
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2562 

    
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

สินทรพัย ์
 

  
    

    
  

    
เงนิสด 

 
917,689,843 

 
1,350,614,011 

 
1,745,984,494 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ
 

6,716,284,057 
 

6,205,670,653 
 

6,684,224,569 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
 

  
    

 
ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 

 
34,426,785,221 

 
- 

 
- 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
 

57,560,610,597 
 

43,459,245,755 
 

23,395,513,202 

เงนิลงทุนสุทธ ิ
 

61,543,507,298 
 

86,796,230,526 
 

92,172,323,107 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสุทธ ิ
 

2,933,315,115 
 

2,208,315,115 
 

2,208,315,115 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธ ิ
 

217,575,772,174 
 

224,522,047,873 
 

211,061,910,374 

ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง 
 

- 
 

83,360,105 
 

77,698,965 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ
 

909,229,206 
 

894,230,172 
 

831,149,160 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ
 

3,184,960,352 
 

3,339,032,032 
 

3,471,101,060 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธ ิ
 

231,112,349 
 

- 
 

- 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ
 

920,772,733 
 

1,015,531,376 
 

480,958,226 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

- 
 

219,181,210 
 

589,374,978 

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์
 

16,051,131,778 
 

14,967,549,671 
 

6,052,943,866 

สนิทรพัยอ์ื�นสุทธ ิ
 

1,450,159,918 
 

1,843,161,859 
 

2,825,287,493 

    
  

    
รวมสินทรพัย ์

 
404,421,330,641 

 
386,904,170,358 

 
351,596,784,609 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

      
(ปรบัปรงุใหม่) 

 
(ปรบัปรงุใหม่) 

    
31 ธนัวาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
1 มกราคม 

    
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2562 

    
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ 
 

  
    

    
  

    
หนี�สิน 

 
  

    

    
  

    
เงนิรบัฝาก 

 
194,149,733,163 

 
199,132,082,337 

 
185,215,037,339 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
 

47,667,617,572 
 

43,393,672,214 
 

44,533,942,327 

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 
 

256,215,690 
 

268,816,305 
 

378,991,448 

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
 

  
    

 
ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 

 
28,948,798,788 

 
24,422,519,906 

 
35,512,717,532 

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
 

57,221,163,685 
 

44,659,756,168 
 

24,318,002,735 

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 
 

19,449,377,487 
 

23,818,667,017 
 

16,968,347,710 

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง 
 

- 
 

83,360,105 
 

77,698,965 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 
 

233,549,214 
 

- 
 

- 

ประมาณการหนี�สนิ 
 

2,512,525,405 
 

2,140,697,917 
 

1,892,940,782 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

29,749,582 
 

- 
 

- 

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์
 

12,111,017,104 
 

9,158,264,057 
 

3,910,494,022 

หนี�สนิอื�น 
 

2,609,852,049 
 

3,001,524,762 
 

3,012,897,171 

    
  

    
รวมหนี� สิน 

 
365,189,599,739 

 
350,079,360,788 

 
315,821,070,031 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

      
(ปรบัปรงุใหม่) 

 
(ปรบัปรงุใหม่) 

    
31 ธนัวาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
1 มกราคม 

    
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2562 

    
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 
 

  
    

    
  

    
ส่วนของเจ้าของ 

 
  

    

    
  

    
ทุนเรอืนหุน้ 

 
  

    

 
ทุนจดทะเบยีน 

 
  

    

  
หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้  

 
  

    

  
   มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 
17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

    
  

    

 
ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

 
  

    

  
หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้  

 
  

    

  
   มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 
17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
 

10,145,965,854 
 

10,145,965,854 
 

10,145,965,854 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 
 

1,593,402,211 
 

1,512,574,667 
 

1,422,487,528 

ส่วนเกนิจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สยี 
 

  
    

 
ของธนาคารในบรษิทัยอ่ย 

 
- 

 
- 

 
- 

กาํไรสะสม 
 

  
    

 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 

 
536,200,000 

 
403,980,000 

 
403,600,000 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
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 

    
  

    
รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ 

 
404,421,330,641 

 
386,904,170,358 

 
351,596,784,609 
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

(ปรบัปรงุใหม่)

บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 11,201,604,569 13,649,194,419 12,341,600,425

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย (4,054,796,751) (5,465,461,170) (4,515,325,072)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 7,146,807,818 8,183,733,249 7,826,275,353

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,152,370,880 1,535,745,658 1,376,649,113

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (359,666,589) (370,326,208) (289,520,012)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 792,704,291 1,165,419,450 1,087,129,101

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

   ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 940,068,305 (176,978,157) 294,417,672

กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 306,009,145 343,978,417 19,508,137

กาํไรสุทธจิากการขายสนิเชื�อดอ้ยคุณภาพ 45,184,134 - -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,650,540,439 137,640,997 261,325,479

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,881,314,132 9,653,793,956 9,488,655,742

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 3,555,060,193 4,367,809,334 3,892,655,897

  ค่าตอบแทนกรรมการ 11,451,500 11,507,000 13,131,200

  ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 649,001,726 1,050,453,383 1,017,873,890

  ค่าภาษอีากร 396,209,137 397,538,486 386,886,044

  อื�นๆ 1,891,063,068 1,173,413,223 1,229,294,759

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 6,502,785,624 7,000,721,426 6,539,841,790

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 1,852,458,534 - -

หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู - 1,406,052,259 3,686,327,220

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,526,069,974 1,247,020,271 (737,513,268)

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ (311,794,035) (318,004,626) (66,769,073)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 2,214,275,939 929,015,645 (804,282,341)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

 
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2561 

   
(ปรบัปรงุใหม่) 

  

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น   
    

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน   
    

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั   
    

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื�อขาย - 
 

472,498,608 
 

(274,248,938) 

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�   
    

  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 237,077,203 
 

- 
 

- 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครื�องมอืที�ใช ้   
    

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 270,828,601 
 

(54,736,432) 
 

136,503,546 

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิ   
    

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (5,674,282) 
 

(16,238,529) 
 

(4,697,307) 

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะถูกจดัประเภท   
    

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (101,638,137) 
 

(52,189,142) 
 

(4,364,720) 

 
  

    
รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน   

    
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 400,593,385 

 
349,334,505 

 
(146,807,419) 

 
  

    
รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน   

    
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั   

    
ขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให ้   

    
  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (4,745,397) 

 
- 

 
- 

ขาดทุนจากหนี�สนิทางการเงนิที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย   
    

  มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนอนัเนื�องมาจาก   
    

  ความเสี�ยงดา้นเครดติ (109,829,298) 
 

- 
 

- 

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์   
    

   หลงัออกจากงาน 48,387,513 
 

(229,255,158) 
 

70,013,711 

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�ไมถู่กจดัประเภท   
    

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,616,159) 
 

- 
 

(14,002,741) 

 
  

    
รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน   

    
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (67,803,341) 

 
(229,255,158) 

 
56,010,970 

 
  

    
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 332,790,044 

 
120,079,347 

 
(90,796,449) 

 
  

    
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,547,065,983 

 
1,049,094,992 

 
(895,078,790) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

 
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2561 

   
(ปรบัปรงุใหม่) 

  

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น   
    

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)สทุธิ   
    

 
  

    
ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 2,214,275,939 

 
929,015,645 

 
(804,282,341) 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - 
 

- 
 

- 

 
  

    

 
2,214,275,939 

 
929,015,645 

 
(804,282,341) 

 
  

    
การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม   

    

 
  

    
ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 2,547,065,983 

 
1,049,094,992 

 
(895,078,790) 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - 
 

- 
 

- 

 
  

    

 
2,547,065,983 

 
1,049,094,992 

 
(895,078,790) 

 
  

    
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสาํหรบักาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผู้

ถือหุ้นของธนาคาร 
  

    

 
  

    
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.06 

 
0.03 

 
(0.03) 

 
  

    
จาํนวนหุน้สามญัที�ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 

 
34,822,261,748 

 
31,188,634,435 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

'งบกระแสเงินสด พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   
    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,526,069,974 
 

1,247,020,271 
 

(737,513,268) 

รายการปรบักระทบกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็น   
    

   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน   
    

   ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 608,622,299 
 

409,743,630 
 

352,142,153 

   ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 1,852,458,534 
 

- 
 

- 

   หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู - 
 

1,406,052,259 
 

3,686,327,220 

   ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 25,854,417 
 

41,716,546 
 

38,448,440 

   สาํรองจากการประมาณการหนี�สนิ 138,769,927 
 

161,484,027 
 

152,118,626 

   (กาํไร) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิรอการขาย  (2,936,179) 
 

(1,689,129) 
 

1,487,569 

   'ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - 
 

- 
 

1,067,203 

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ   
    

     ของตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ ์ (1,862,371,975) 
 

(926,288,301) 
 

1,075,237,437 

   กาํไรจากทรพัยส์นิรอการขาย (39,082,892) 
 

(24,352,727) 
 

(139,608,478) 

 กาํไรจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า      

   ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน / เงนิลงทุน (388,727,855) 
 

193,856,530 
 

(315,036,490) 

   กาํไรจากการขายเงนิลงทุน (306,009,146) 
 

(2,186,608,362) 
 

113,050,652 

   กาํไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,363,271) 
 

(10,105,201) 
 

(10,877,744) 

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 102,249,659 
 

19,481,182 
 

10,014,524 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 138,703,033 
 

- 
 

- 

   (กาํไร) ขาดทุนจากการขายลกูหนี�ดอ้ยคุณภาพ (45,184,134) 
 

9,118,106 
 

4,731,329 

   กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและยกเลกิสญัญาเช่า (446,664) 
 

- 
 

- 

   ขาดทุนสุทธจิากหนี�สนิทางการเงนิ   
    

      ที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 1,292,422,476 
 

480,589,053 
 

759,750,530 

   ดอกเบี�ยรบั (11,201,604,569) 
 

(13,649,194,419) 
 

(12,341,600,425) 

   เงนิปันผลรบั (755,659,304) 
 

(8,427,415) 
 

(10,508,869) 

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 4,054,796,751   5,465,461,170 
 

4,515,325,072 

 
  

    
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน   

    
   สินทรพัยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน (3,867,438,919) 

 
(7,372,142,780) 

 
(2,845,444,519) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง   
    

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (513,865,600) 
 

474,976,864 
 

11,426,897,185 

   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน   
    

      / เงนิลงทุนเพื�อคา้ (2,142,418,330) 
 

(5,757,584,312) 
 

(13,414,065,599) 

   เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี� 6,220,000,565 
 

(13,645,310,689) 
 

(15,914,378,341) 

   ทรพัยส์นิรอการขาย 113,989,747 
 

71,511,170 
 

222,507,346 

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ (1,083,582,107) 
 

(8,914,605,805) 
 

(1,914,790,812) 

   สนิทรพัยอ์ื�น 399,212,947 
 

738,342,336 
 

56,482,867 

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)   
    

   เงนิรบัฝาก (4,982,349,174) 
 

13,917,044,998 
 

7,512,530,728 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,273,945,357 
 

(1,140,270,113) 
 

28,885,836,529 

   หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม (12,600,615) 
 

(110,175,143) 
 

124,328,187 

   เงนิกูย้มืระยะสั �น (2,638,406,819) 
 

4,168,522,046 
 

(4,202,663,803) 

   ประมาณการหนี�สนิ (181,922,457) 
 

(143,437,882) 
 

(68,700,452) 

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 2,952,753,047 
 

5,247,770,035 
 

(916,101,834) 

   หนี�สนิอื�น (61,646,504) 
 

21,876,071 
 

(50,517,476) 

 
  

    
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,524,328,862) 

 
(12,443,483,204) 

 
8,901,920,006 

   ดอกเบี�ยรบั 10,064,766,872 
 

10,726,606,727 
 

10,682,135,864 

   ดอกเบี�ยจ่าย (6,335,935,161) 
 

(6,579,515,960) 
 

(5,146,131,186) 

   ภาษ ี(จ่าย) รบั (160,468,867) 
 

121,054,277 
 

(71,039,791) 

 
  

    
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,044,033,982 

 
(8,175,338,160) 

 
14,366,884,893 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
    

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
    

    ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น / หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (36,098,538,904) 
 

(27,549,333,482) 
 

(32,583,604,603) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่า   
    

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น / หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 31,097,145,355 
 

42,795,057,786 
 

4,260,025,541 

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุน   
    

   ตดัจาํหน่าย / ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด (2,605,255,006) 
 

(4,192,283,404) 
 

(12,462,512,179) 

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุน   
    

   ตดัจาํหน่าย / ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด 461,800,000 
 

4,731,280,000 
 

5,905,850,000 
  

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนี�เงนิลงทนุในลกูหนี� - 
 

788,253 
 

795,015 
  

เงนิสดจ่ายจากการซื�อเงนิลงทุนทั �วไป - 
 

- 
 

(726,500) 
  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนทั �วไป - 
 

2,564,090 
 

6,752,752 
  

เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่า   
      

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 9,791,713 
 

- 
 

14,990,000 
  

เงนิสดจ่ายเพิ�มทุนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (725,000,000) 
 

- 
 

(500,000,000) 
  

เงนิสดจ่ายจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ (164,644,697) 
 

(250,101,510) 
 

(134,988,728) 
  

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 6,963,414 
 

7,577,958 
 

6,268,162 
  

เงนิสดจ่ายซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (403,693,296) 
 

(667,017,974) 
 

(276,548,473) 
  

เงนิปันผลรบั 755,659,304 
 

8,427,415 
 

10,508,869 
  

ดอกเบี�ยรบั 1,220,332,892 
 

2,283,217,733 
 

1,689,255,397 
  

 
  

      
เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (6,445,439,225) 

 
17,170,176,865 

 
(34,063,934,747) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   
    

ดอกเบี�ยจ่าย - 
 

- 
 

- 

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน - 
 

- 
 

3,951,569,703 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิ 5,155,406,850 
 

8,534,832,747 
 

16,273,471,128 

เงนิสดจ่ายจากการกูย้มืเงนิ (932,259,903) 
 

(17,909,088,000) 
 

(366,500,000) 

เงนิปันผลจ่าย (174,111,309) 
 

- 
 

- 

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่า (74,879,569) 
 

- 
 

- 

 
  

    
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,974,156,069 

 
(9,374,255,253) 

 
19,858,540,831 

กาํไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (5,674,994) 
 

(15,953,935) 
 

(4,493,892) 

 
  

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (เพิ�มขึ�น) สทุธิ (432,924,168) 

 
(395,370,483) 

 
156,997,085 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 1,350,614,011 
 

1,745,984,494 
 

1,588,987,409 

 
  

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 917,689,843 

 
1,350,614,011 

 
1,745,984,494 

 
  

    
ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด    

    

 
  

    
รายการที�มใิช่เงนิสด   

    
   ซื�ออาคารและอุปกรณ์ที�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระเงนิ - 

 
1,597,778 

 
294,250 

   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 39,281,470 
 

89,686,806 
 

22,455,456 

   การเปลี�ยนแปลงมลูค่าเงนิลงทุนเผื�อขาย 47,472,417 
 

472,498,608 
 

(274,248,938) 

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี�ย 381,042,146 
 

124,753,905 
 

111,472,079 
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(ปรบัปรุงใหม่) 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของธนาคาร 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
   

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) 64.3 61.6 65.0 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 20.3 9.6 (8.5) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 5.7 2.6 (2.5) 

อตัราดอกเบี �ยรบั(1) (%) 4.7 6.0 5.8 

อตัราดอกเบี �ยจ่าย(2) (%) 1.5 2.1 2.0 

ส่วนต่างอตัราดอกเบี �ย(3) (%)  3.2 3.9 3.8 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 3.0 2.6 2.4 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
   

อตัราส่วนค่าใชจ้่ายตอ่รายได ้(%) 59.8 73.0 68.9 

อตัราส่วนรายไดด้อกเบี �ยสทุธิตอ่สินทรพัย ์(%) 2.2 2.6 2.8 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 1.7 0.3 (0.3) 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เทา่)  0.03 0.03 0.03 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ   
   

อตัราส่วนหนี�สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 9.6 9.5 9.2 

อตัราส่วนเงินใหกู้ต้อ่เงินกูยื้ม(4) (%) 102.2 103.6 108.0 

อตัราส่วนเงินใหกู้ต้อ่เงินฝาก (Modified LDR)(5)(%) 87.8 96.6 94.0 

อตัราส่วนเงินฝากตอ่หนี�สินรวม (%) 54.1 56.9 58.6 

เงินกองทนุตอ่สินทรพัยเ์สี�ยง (%)  20.8 17.4 18.7 

อตัราส่วนเงินกองทนุขั�นที� 1 (%) 14.9 12.4 13.3 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย ์ 
   

อตัราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูตอ่สินเชื�อรวม 
   

    และดอกเบี �ยคา้งรบั (%)  3.9 4.3 4.4 

อตัราส่วนหนี�สญูตอ่สินเชื�อรวม 
   

    และดอกเบี �ยคา้งรบั(%) 0.7 0.6 0.6 

อตัราส่วนเงินใหส้ินเชื�อดอ้ยคณุภาพ 
   

    ตอ่สินเชื�อรวม(6) (%) 4.5 4.6 4.3 

อตัราส่วนดอกเบี �ยคา้งรบัตอ่สินเชื�อรวม 
   

    และดอกเบี �ยคา้งรบั (%) 1.6 1.4 0.2 
หมายเหต:ุ  

(1) อตัราดอกเบี�ยรบั = รายไดด้อกเบี �ย / (เงินใหส้ินเชื�อเฉลี�ย+รายการระหวา่งธนาคารที�มดีอกเบี�ยเฉลี�ย) 

(2) อตัราดอกเบี�ยจ่าย = คา่ใชจ้่ายดอกเบี�ย / (เงินฝากเฉลี�ย+เงินกูยื้มเฉลี�ย+หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถามเฉลี�ย+รายการระหวา่งธนาคารที�มีดอกเบี �ยเฉลี�ย) 

(3) สว่นตา่งอตัราดอกเบี�ย = อตัราดอกเบี�ยรบั-อตัราดอกเบี �ยจ่าย 

(4) อตัราสว่นเงินใหกู้ต้อ่เงินกูยื้ม = เงินใหส้ินเชื�อ / (เงินฝาก+หนี �สินจ่ายเมื�อทวงถาม+เงินกูยื้ม) 

(5) อตัราสว่นเงินใหกู้ต้อ่เงินฝาก (Modified LDR) = (เงินใหส้นิเชื�อสทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี+เงินใหส้ินเชื�อซึ�งค ํ�าประกนัโดยธนาคารอื�น+เงินใหส้ินเชื�อแก่สถาบนัการเงิน) / (เงินฝาก+ตั�วแลกเงิน+หุน้กู+้

ผลิตภณัฑท์างการเงินบางประเภท) 

 (6) อตัราสว่นเงินใหส้ินเชื�อดอ้ยคณุภาพตอ่สินเชื�อรวม คาํนวณตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สรุปฐานะการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 ผลการดาํเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 

   
งบการเงินรวม 

     
(ปรบัปรงุใหม่) 

 
(ปรบัปรงุใหม่) 

   
31 ธนัวาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
1 มกราคม 

   
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2562 

   
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

สินทรพัย ์   
    

   
  

    
เงนิสด 918,593,772 

 
1,351,567,764 

 
1,749,088,328 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,884,873,058 
 

6,421,713,044 
 

6,790,160,122 

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
    

 
ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 34,426,785,221 

 
- 

 
- 

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,560,610,597 
 

43,459,245,755 
 

23,395,513,202 

เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,545,507,298 
 

86,798,230,526 
 

92,172,323,106 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสุทธ ิ - 
 

- 
 

- 

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธ ิ 221,843,843,591 
 

232,025,109,288 
 

217,667,030,649 

ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง - 
 

83,360,105 
 

77,698,965 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,082,474,739 
 

1,123,900,062 
 

1,016,509,206 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ 3,265,886,780 
 

3,428,635,255 
 

3,536,093,184 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธ ิ 293,567,543 
 

- 
 

- 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ 970,407,387 
 

1,061,691,787 
 

488,639,652 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 671,711,434 
 

693,659,148 
 

1,043,963,387 

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051,131,778 
 

14,967,549,671 
 

6,052,943,866 

สนิทรพัยอ์ื�นสุทธ ิ 1,733,638,801 
 

2,258,703,848 
 

3,077,857,230 

   
  

    
รวมสินทรพัย ์ 407,249,031,999 

 
393,673,366,253 

 
357,067,820,897 
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งบการเงินรวม 

     
(ปรบัปรงุใหม่) 

 
(ปรบัปรงุใหม่) 

   
31 ธนัวาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
1 มกราคม 

   
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2562 

   
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ   
    

   
  

    
หนี�สิน   

    

   
  

    
เงนิรบัฝาก 193,955,570,315 

 
199,034,749,069 

 
185,100,505,109 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 47,667,617,572 
 

43,393,672,214 
 

44,533,942,327 

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 256,215,690 
 

268,816,305 
 

378,991,448 

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม   
    

 
ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 28,948,798,788 

 
24,422,519,906 

 
35,512,717,532 

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,221,163,685 
 

44,659,756,168 
 

24,318,002,735 

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 19,449,377,487 
 

25,818,667,017 
 

18,968,347,710 

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง - 
 

83,360,105 
 

77,698,965 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 296,677,054 
 

- 
 

- 

ประมาณการหนี�สนิ 2,679,569,475 
 

2,298,834,098 
 

1,987,605,894 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 37,854,384 
 

- 
 

- 

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111,017,104 
 

9,158,264,057 
 

3,910,494,022 

หนี�สนิอื�น 3,081,311,886 
 

4,102,518,535 
 

3,962,352,358 

   
  

    
รวมหนี� สิน 365,705,173,440 

 
353,241,157,474 

 
318,750,658,100 
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งบการเงินรวม 

     
(ปรบัปรงุใหม่) 

 
(ปรบัปรงุใหม่) 

   
31 ธนัวาคม 

 
31 ธนัวาคม 

 
1 มกราคม 

   
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2562 

   
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)   
    

   
  

    
ส่วนของเจ้าของ   

    

   
  

    
ทุนเรอืนหุน้   

    

 
ทุนจดทะเบยีน   

    

  
หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้    

    

  
   มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

   
  

    

 
ทุนที�ออกและชาํระแลว้   

    

  
หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้    

    

  
   มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

 
17,411,130,874 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,145,965,854 
 

10,145,965,854 
 

10,145,965,854 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 1,541,465,035 
 

1,468,042,132 
 

1,400,797,437 

ส่วนเกนิจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สยี   
    

 
ของธนาคารในบรษิทัยอ่ย (42,753,751) 

 
(42,753,751) 

 
(42,753,751) 

กาํไรสะสม   
    

 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 536,200,000 

 
403,980,000 

 
403,600,000 

 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 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 

   
  

    
รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ 407,249,031,999 

 
393,673,366,253 

 
357,067,820,897 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

(ปรบัปรงุใหม่)

บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 15,011,724,895 17,105,532,589 15,309,544,755

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย (4,072,358,247) (5,513,358,198) (4,562,807,958)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 10,939,366,648 11,592,174,391 10,746,736,797

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,629,614,706 2,476,081,102 2,109,980,514

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (373,875,155) (385,927,966) (302,056,447)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 1,255,739,551 2,090,153,136 1,807,924,067

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

   ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 940,068,305 (176,978,157) 294,417,672

กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 306,009,145 343,978,417 19,508,137

กาํไรสุทธจิากการขายสนิเชื�อดอ้ยคุณภาพ 113,136,112 398,585,923 226,351,923

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,372,733,807 511,589,578 587,350,824

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,927,053,568 14,759,503,288 13,682,289,420

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 4,258,267,208 5,045,384,493 4,533,126,703

  ค่าตอบแทนกรรมการ 11,740,100 11,811,200 13,467,200

  ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 834,725,076 1,213,316,406 1,155,447,852

  ค่าภาษอีากร 410,391,115 433,029,282 413,013,666

  อื�นๆ 3,384,090,654 2,674,236,169 2,376,645,066

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 8,899,214,153 9,377,777,550 8,491,700,487

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 4,468,266,285 - -

หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู - 2,793,070,098 4,919,382,923

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,559,573,130 2,588,655,640 271,206,010

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ (268,991,026) (570,846,561) (264,304,590)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 1,290,582,104 2,017,809,079 6,901,420

งบการเงินรวม

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

(ปรบัปรงุใหม่)

บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื�อขาย - 472,498,608 (274,248,938)

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�

  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 237,077,203 - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครื�องมอืที�ใช้

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 270,828,601 (54,736,432) 136,503,546

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิ

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (5,674,282) (16,238,529) (4,697,307)

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะถูกจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (101,638,137) (52,189,142) (4,364,720)

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 400,593,385 349,334,505 (146,807,419)

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้

  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (4,745,397) - -

ขาดทุนจากหนี�สนิทางการเงนิที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

  มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนอนัเนื�องมาจาก

  ความเสี�ยงดา้นเครดติ (109,829,298) - -

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน 39,131,711 (257,808,214) 72,891,871

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�ไมถู่กจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 235,002 5,710,612 (14,578,374)

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (75,207,982) (252,097,602) 58,313,497

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 325,385,403 97,236,903 (88,493,922)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,615,967,507 2,115,045,982 (81,592,502)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม
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งบการเงินรวม 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

 
พ.ศ. 2563 

 
พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2561 

   
(ปรบัปรงุใหม่) 

  

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น   
    

 
  

    
การแบง่ปันกาํไรสทุธิ   

    

 
  

    
ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,290,582,104 

 
2,017,809,079 

 
6,901,420 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - 
 

- 
 

- 

 
  

    

 
1,290,582,104 

 
2,017,809,079 

 
6,901,420 

 
  

    
การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม   

    

 
  

    
ส่วนที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,615,967,507 

 
2,115,045,982 

 
(81,592,502) 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - 
 

- 
 

- 

 
  

    

 
1,615,967,507 

 
2,115,045,982 

 
(81,592,502) 

 
  

    
กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นของธนาคาร   

    

 
  

    
กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.04 

 
0.06 

 
0.00 

 
  

    
จาํนวนหุน้สามญัที�ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 

 
34,822,261,748 

 
31,188,634,435 
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งบการเงินรวม 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบกระแสเงินสด  พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   
    

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,559,573,130 
 

2,588,655,640 
 

271,206,010 

รายการปรบักระทบกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็น   
    

   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน   
    

   ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 691,322,106 
 

433,202,518 
 

373,493,967 

   ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 4,468,266,285 
 

- 
 

- 

   หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู - 
 

2,793,070,098 
 

4,919,382,923 

   ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 25,854,417 
 

41,716,546 
 

38,448,440 

   สาํรองจากการประมาณการหนี�สนิ 155,711,110 
 

196,402,040 
 

158,736,962 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิรอการขาย  1,038,298,688 
 

1,015,432,235 
 

709,467,315 

   'ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุน - 
 

- 
 

1,067,203 

  (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ   
    

       ของตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ ์ (1,862,371,975) 
 

(926,288,301) 
 

1,075,237,437 

   กาํไรจากทรพัยส์นิรอการขาย (74,985,699) 
 

(28,247,855) 
 

(69,008,068) 

 (กาํไร) ขาดทุนจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า      

   ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน / เงนิลงทุน (388,727,855) 
 

193,856,530 
 

(315,036,490) 

   กาํไรจากการขายเงนิลงทุน (306,009,145) 
 

(2,186,608,362) 
 

113,050,652 

   กาํไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,995,613) 
 

(11,871,882) 
 

(20,391,900) 

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 102,322,776 
 

19,481,182 
 

10,164,009 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 138,703,033 
 

- 
 

- 

   (กาํไร) ขาดทุนจากการขายลกูหนี�ดอ้ยคุณภาพ (113,136,112) 
 

9,118,106 
 

4,731,329 

   กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและยกเลกิสญัญาเช่า (446,664) 
 

- 
 

- 

   ขาดทุนสุทธจิากหนี�สนิทางการเงนิ   
    

      ที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 1,292,422,476 
 

480,589,053 
 

759,750,530 

   ดอกเบี�ยรบั (15,011,724,895) 
 

(17,105,532,589) 
 

(15,309,544,755) 

   เงนิปันผลรบั (10,245,396) 
 

(8,427,415) 
 

(10,508,869) 

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 4,072,358,247   5,513,358,198 
 

4,562,807,958 

 
  

    
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน   

    
   สินทรพัยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน (4,228,811,086) 

 
(6,982,094,258) 

 
(2,726,945,347) 
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งบการเงินรวม 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง   
    

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (466,412,210) 
 

364,870,026 
 

11,389,079,000 

   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน   
    

      / เงนิลงทุนเพื�อคา้ (2,142,418,330) 
 

(5,757,584,312) 
 

(13,414,065,599) 

   เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี� 3,251,738,131 
 

(19,056,551,151) 
 

(20,557,198,292) 

   ทรพัยส์นิรอการขาย 2,445,554,228 
 

2,157,885,423 
 

1,374,412,019 

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ (1,083,582,107) 
 

(8,914,605,805) 
 

(1,914,790,812) 

   สนิทรพัยอ์ื�น 479,041,395 
 

612,740,441 
 

(27,293,323) 

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)   
    

   เงนิรบัฝาก (5,079,178,753) 
 

13,934,243,960 
 

7,699,827,123 

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,273,945,357 
 

(1,140,270,113) 
 

28,885,836,529 

   หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม (12,600,615) 
 

(110,175,143) 
 

124,328,187 

   เงนิกูย้มืระยะสั �น (2,638,406,819) 
 

4,168,522,046 
 

(4,202,663,803) 

   ประมาณการหนี�สนิ (196,101,383) 
 

(143,437,882) 
 

(68,700,452) 

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 2,952,753,047 
 

5,247,770,035 
 

(916,101,834) 

   หนี�สนิอื�น (547,398,870) 
 

154,841,763 
 

206,940,065 

 
  

    
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (2,991,878,015) 

 
(15,463,844,970) 

 
5,852,663,461 

   ดอกเบี�ยรบั 13,875,785,186 
 

14,165,286,507 
 

13,653,855,758 

   ดอกเบี�ยจ่าย (6,359,515,005) 
 

(6,578,613,485) 
 

(5,144,814,563) 

   ภาษ ี(จ่าย) รบั (381,355,767) 
 

(164,761,796) 
 

(424,746,068) 

 
  

    
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 4,143,036,399 

 
(8,041,933,744) 

 
13,936,958,588 



                                  ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน)        

                                     CIMB Thai Bank Public Company Limited          แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ ��--�)�) 
 

                                                           

 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน   หนา้ 154  

 

 

 
งบการเงินรวม 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
    

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
    

    ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น / หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (36,098,538,904) 
 

(27,549,333,482) 
 

(32,583,604,603) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่า   
    

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น / หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 31,097,145,355 
 

42,795,057,786 
 

4,260,025,541 

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุน   
    

   ตดัจาํหน่าย / ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด (2,605,255,006) 
 

(4,194,283,404) 
 

(12,462,512,179) 

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุน   
    

   ตดัจาํหน่าย / ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด 461,800,000 
 

4,731,280,000 
 

5,905,850,000 
  

เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนี�เงนิลงทนุในลกูหนี� - 
 

788,253 
 

795,015 
  

เงนิสดจ่ายจากการซื�อเงนิลงทุนทั �วไป - 
 

- 
 

(726,500) 
  

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนทั �วไป - 
 

2,564,090 
 

6,752,752 
  

เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่า   
      

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 9,791,713 
 

- 
 

14,990,000 
  

เงนิสดจ่ายเพิ�มทุนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 
 

- 
 

- 
  

เงนิสดจ่ายจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ (186,002,100) 
 

(295,357,042) 
 

(161,435,893) 
  

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 7,600,359 
 

9,342,879 
 

16,085,199 
  

เงนิสดจ่ายซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (423,145,279) 
 

(708,309,652) 
 

(280,289,448) 
  

เงนิปันผลรบั 10,245,396 
 

8,427,415 
 

10,508,869 
  

ดอกเบี�ยรบั 1,220,375,445 
 

2,283,245,525 
 

1,689,255,397 
  

 
  

      
เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (6,505,983,021) 

 
17,083,422,368 

 
(33,584,305,850) 
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งบการเงินรวม 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   
    

ดอกเบี�ยจ่าย (17,113,425) 
 

(48,800,000) 
 

(48,800,000) 

เงนิสดรบัจากการเพิ�มทุน - 
 

- 
 

3,951,569,703 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิ 5,155,406,850 
 

8,534,832,747 
 

16,273,471,128 

เงนิสดจ่ายจากการกูย้มืเงนิ (2,915,146,478) 
 

(17,909,088,000) 
 

(366,500,000) 

เงนิปันผลจ่าย (174,111,309) 
 

- 
 

- 

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่า (113,388,014) 
 

- 
 

- 

 
  

    
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,935,647,624 

 
(9,423,055,253) 

 
19,809,740,831 

กาํไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (5,674,994) 
 

(15,953,935) 
 

(4,493,892) 

 
  

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (เพิ�มขึ�น) สทุธิ (432,973,992) 

 
(397,520,564) 

 
157,899,677 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 1,351,567,764 
 

1,749,088,328 
 

1,591,188,651 

 
  

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 918,593,772 

 
1,351,567,764 

 
1,749,088,328 

 
  

    
ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด    

    

 
  

    
รายการที�มใิช่เงนิสด   

    
   ซื�ออาคารและอุปกรณ์ที�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระเงนิ - 

 
1,597,778 

 
294,250 

   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 39,281,470   89,686,806   22,455,456 

   การเปลี�ยนแปลงมลูค่าเงนิลงทุนเผื�อขาย 47,472,417 
 

472,498,608 
 

(274,248,938) 

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี�ย 381,042,146 
 

124,753,905 
 

111,472,079 
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(ปรบัปรุงใหม่) 

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิของ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

   กลุ่มธนาคาร 
   

อตัราส่วนรายไดด้อกเบี �ยสทุธิตอ่สินทรพัย ์(%) 3.2 3.5 3.7 

อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของเจา้ของ (%) 3.1 5.3 0.0 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์(%) 2.6 0.5 0.0 

อตัราส่วนค่าใชจ้่ายตอ่รายได ้(%) 59.6 63.5 61.7 

อตัราส่วนเงินใหกู้ต้อ่เงินฝาก (Modified LDR) (%) 90.3 100.2 97.2 

อตัราส่วนเงินใหส้ินเชื�อดอ้ยคณุภาพตอ่ 
   

   สินเชื�อรวม (%) 4.6 4.7 4.3 

เงินกองทนุตอ่สินทรพัยเ์สี�ยง (%) 21.4 18.0 19.3 

อตัราส่วนเงินกองทนุชั�นที� 1 (%) 15.6 13.1 14.1 
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14. การวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงานโดยรวม 

 

14.1   ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

งบการเงินสาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ที�นาํมาเปรียบเทียบ กลุ่มธนาคารไดม้ีการปรบัปรุงงบการเงินยอ้นหลงั

เกี�ยวกบัวิธีการบญัชีของการรบัรูร้ายไดด้อกเบี �ยที�แทจ้รงิซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 

 

ผลการดาํเนินงานของกลุม่ธนาคาร สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563 มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 14,927.1 

ลา้นบาทเพิ�มขึ �น 167.6 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 1.1 เมื�อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2562 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ�มขึ �น

ของรายไดอ้ื�นรอ้ยละ 153.6 ในขณะที�รายไดด้อกเบี �ยสทุธิลดลงรอ้ยละ 5.6 และรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลง

รอ้ยละ 39.9  กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัหนี �สงสยัจะสญูเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 12.0 เป็นจาํนวน 6,027.8 ลา้นบาท เนื�องจาก

การเพิ�มขึ �นของรายไดร้อ้ยละ 1.1 ในขณะที�ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานลดลงรอ้ยละ 5.1 อย่างไรก็ตามกาํไรสุทธิลดลง

จาํนวน 727.2 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 36 เป็นจาํนวน 1,290.6 ลา้นบาทเมื�อเปรียบเทียบกบัปีเดียวกัน สาเหตุหลกัเกิดจาก

สาํรองหนี �สงสยัจะสญูเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 60 ซึ�งสะทอ้นถึงการตั�งสาํรองที�สงูขึ �นจากความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสที�

คุณภาพสินเชื�อของลูกคา้ที�จะแย่ลงจากผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในจาํนวนนี �ธนาคารได้

คาํนงึถึงการคาดการณล์ว่งหนา้ของโมเดลการวดัมลูคา่ผลขาดทนุดา้นเครดิต (Expected Credit Losses – ECL) และการ

ตั�งสาํรองเพื�อรบัมือกบัแนวโนม้เศรษฐกิจมหภาคที�ถดถอยผา่นกระบวนการ Management Overlay ภายใตม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที� 9 

 

อตัราสว่นรายไดด้อกเบี �ยสทุธิตอ่สนิทรพัยเ์ฉลี�ย (Net Interest Margin – NIM) สาํหรบัปี 2563 อยูท่ี�รอ้ยละ 3.2 ลดลงจาก

งวดเดียวกนัปี 2562 ซึ�งอยูท่ี�รอ้ยละ 3.5 เป็นผลจากการลดลงของรายไดด้อกเบี �ยจากเงินใหส้นิเชื�อและเงินลงทนุ 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหส้นิเชื�อสทุธิจากรายไดร้อตดับญัชี (รวมเงินใหส้นิเชื�อซึ�งค ํ�าประกนัโดยธนาคารอื�นและเงิน

ใหส้นิเชื�อแก่สถาบนัการเงิน) ของกลุม่ธนาคารอยูท่ี� 227.0 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.2 เมื�อเทียบกบัเงินใหส้นิเชื�อ ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  กลุม่ธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั�วแลกเงิน หุน้กู ้ และผลติภณัฑท์างการเงินบางประเภท) จาํนวน 

251.4 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 4.1 จากสิ �นปี 2562 ซึ�งมจีาํนวน 241.5 พนัลา้นบาท อตัราสว่นสนิเชื�อตอ่เงินฝาก 

(Modified Loan to Deposit Ratio – Modified LDR) ของกลุม่ธนาคารลดลงเป็นรอ้ยละ 90.3 จากรอ้ยละ 100.2  ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2562 

 

)ก (  สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทยอ่ย 

 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  มีจาํนวน 14,927.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 167.6 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.1 เมื�อเปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัปี 2562 เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของรายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น

จาํนวน 1,654.8 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 153.6 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของกาํไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดั

มลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุจาํนวน 1,117 ลา้นบาท สทุธิกบัการลดลงของรายไดค้า่ธรรมเนียมและ
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บรกิารสทุธิจาํนวน 834.4 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 39.9 สว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของรายไดค้า่ธรรมเนียมจากการชาํระคา่

สนิคา้และบรกิารและรายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายประกนั  และรายไดด้อกเบี �ยสทุธิลดลงจาํนวน 652.8 ลา้นบาทหรอื

รอ้ยละ 5.6 เนื�องจากการลดลงของรายไดด้อกเบี �ยจากเงินใหส้นิเชื�อและเงินลงทนุ 

 

)ข (  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

 

คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ยสาํหรบัปี 2563 มีจาํนวนทั�งสิ �น 4.1 พนัลา้นบาท ลดลงจากปีที�ผา่นมา 1.5 พนัลา้นบาทหรือรอ้ยละ 26.1 

มีสาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี �ยจากเงินรบัฝากและเงินนาํส่งกองทุนฟื�นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน 

 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ลดลงจาํนวน 

478.6 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 5.1 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายเกี�ยวกับพนกังานและการบริหารจัดการเพื�อ

ควบคุมค่าใช้จ่ายที�ดีขึ �น  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิ �นสุดวันที� 31 

ธนัวาคม 2563 อยูท่ี�รอ้ยละ 59.6 ปรบัตวัดีขึ �นเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 ที�รอ้ยละ 63.5   

 

)ค (  กาํไรสุทธิ 

 

กาํไรสทุธิจาํนวน 1,���.� ลา้นบาทซึ�งลดลงเป็นจาํนวน 727.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 36 เมื�อเปรียบเทียบกับปีเดียวกัน 

สาเหตหุลกัเกิดจากผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 60 ซึ�งสะทอ้นถึงการตั�งสาํรองที�สงูขึ �นจากความ

ไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสที�คณุภาพสนิเชื�อของลกูคา้ที�จะแย่ลงจากผลกระทบอยา่งรุนแรงจากการระบาดของโค

วิด-19 ในจาํนวนนี �ธนาคารไดค้าํนงึถึงการคาดการณล์ว่งหนา้ของโมเดลการวดัมลูคา่ผลขาดทนุดา้นเครดิต (ECL) และการ

ตั�งสาํรองเพื�อรบัมือกบัแนวโนม้เศรษฐกิจมหภาคที�ถดถอยผา่นกระบวนการ Management Overlay ภายใตม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที� 9 

 
(ง)    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

 

สาํหรบัปี 2563 กลุ่มธนาคารมีผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของรอ้ยละ 3.1 เมื�อเทียบกับปี 2562 ซึ�งอยู่ที�รอ้ยละ 5.3           

และอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของเจา้ของของธนาคารอยูท่ี�รอ้ยละ 5.7 เมื�อเทียบกบัปี 2562 ซึ�งอยูท่ี�รอ้ยละ 2.6 สาเหตหุลกั

เกิดจากกาํไรสทุธิที�เพิ�มขึ �นในระหวา่งปี 

 

 

 

 

 

14.2  ฐานะการเงนิของธนาคารและบริษัทยอ่ย 
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สินทรัพย ์

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 407.2 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

จาํนวน 13.6 พนัลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3.5 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย)์ จาํนวน 6.9 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 463 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 7.2 

เป็นผลจากการบรหิารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

 

สินทรพัยต์ราสารอนุพันธ์มีจาํนวน 57.6 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �น 14.1 พนัลา้นบาทหรือรอ้ยละ 32.5 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

ธุรกรรมดา้นอตัราดอกเบี �ยและอตัราแลกเปลี�ยน 

 

กลุม่ธนาคารมีเงินลงทนุสทุธิจาํนวน  61.5 พนัลา้นบาท ลดลง 25.3 พนัลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 29.1 สว่นใหญ่เกิดจากการจดั

ประเภทรายการใหมเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุจาํนวน 34.4 พนัลา้นบาท

ตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย สทุธิกบัการเพิ�มขึ �นของเงินลงทนุในตราสารหนี �ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น จาํนวน 5.4 พนัลา้นบาท 

  

เงินใหส้นิเชื�อและดอกเบี �ยคา้งรบัสทุธิจาํนวน 221.8  พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.4  เนื�องมาจากเศรษฐกิจชะลอตวัและ

ธนาคารไดย้กเลกิการดาํเนินงานของพาณิชยธ์นกิจ  

 

สัญญาจ่ายหลักประกันของตราสารอนุพันธ์จํานวน 16.1 พันลา้นบาท เพิ�มขึ �น 1.1 พันลา้นบาทหรือรอ้ยละ 7.2 ซึ�ง

สอดคลอ้งกบัการทาํธุรกรรมตราสารอนพุนัธ ์
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คุณภาพของสินทรัพย ์

 

(ก) เงินใหกู้ย้ืมและการกระจกุตวัของเงินใหกู้ย้ืม 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีเงินใหส้นิเชื�อสทุธิจากรายไดร้อตดับญัชีจาํนวน 227 พนัลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

13 พันลา้นบาทหรือรอ้ยละ 5.4 เมื�อเทียบกับ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ�งมีจาํนวน 240 พันลา้นบาท  เงินใหส้ินเชื�อ

แบ่งเป็นการใหกู้ย้ืมแก่กลุม่สินเชื�อที�อยูอ่าศยั  ลกูหนี �ธุรกิจเช่าซื �อและอตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์มีสดัสว่นรวม

รอ้ยละ 65.9 ของเงินใหส้ินเชื�อรวม ทั�งนี �มีเงินใหกู้ย้ืมแก่สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัจาํนวน 76.8 พนัลา้นบาท  ซึ�งมีสดัสว่นสงูที�

รอ้ยละ 33.7  สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องธนาคาร  ลกูหนี �ธุรกิจเช่าซื �อจาํนวน 39.1 พนัลา้นบาทหรือ รอ้ยละ 17.2  และกลุ่ม

อตุสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยจ์าํนวน 34 พนัลา้นบาทหรือรอ้ยละ 15  สินเชื�อที�มีอตัราการขยายตวัมาจากลกูหนี �

สาธารณปูโภคและบรกิารซึ�งเติบโตรอ้ยละ 16.8 เมื�อเทียบกบัสิ �นปี 2562 

 

เงินให้สินเชื�อจาํแนกกตามประเภทธรุกิจ 
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เปลี�ยนแปลง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 7,446 3.3 8,349 3.5 (903) (10.8) 

อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 33,962 15.0 41,446 17.2 (7,484) (18.1) 

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 16,252 7.2 16,364 6.8 (112) (0.7) 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 29,118 12.8 24,921 10.4 4,197 16.8 

สนิเชื�อสว่นบุคคล 8,263 3.6 10,519 4.4 (2,256) (21.4) 
สนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 76,789 33.7 78,580 32.7 (1,791) (2.3) 

ลูกหนี�ธรุกจิเช่าซื�อ 39,063 17.2 42,665 17.8 (3,602) (8.4) 

อื�น ๆ 16,057 7.1 17,106 7.1 (1,049) (6.1) 

รวมเงินให้สินเชื�อสทุธิจากรายได้รอตดับญัชี 226,950 100.0 239,950 100 (13,000) (5.4) 

 

ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปลอ่ยเงินใหกู้ย้มืในภาคธุรกิจตา่งๆ เพื�อไมใ่หเ้กิดการกระจกุตวัในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ�ง  
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(ข)  การจดัประเภทของสนิเชื�อและผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �น 

 

 
งบการเงนิรวม 

 
พ.ศ. 2563 

 
เงนิให้สินเชื�อและ
ดอกเบี�ยค้างรับ 

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�น 

 
ล้านบาท ล้านบาท 

   
สนิทรพัยท์างการเงินที�ไมม่ีการเพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญั 

    ของความเสี�ยงดา้นเครดติ  

 

200,366 

 

(1,891) 

สนิทรพัยท์างการเงินที�มีการเพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญั 

    ของความเสี�ยงดา้นเครดติ  

 

19,215 

 

(1,482) 

สนิทรพัยท์างการเงินที�ดอ้ยคา่ดา้นเครดิต  11,158 (3,491) 

สนิทรพัยท์างการเงินที�มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตเมื�อซื �อ 

    หรอืเมื�อเกิดรายการ  

 

58 

 

(24) 

   รวม 230,797 (6,888) 

สาํรองสว่นเกิน (2,065) 

(8,953) 

 

การจัดประเภทของสินเชื�อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 ไดเ้ริ�มใชต้ั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 ซึ�งไม่

สามารถนาํมาเปรยีบเทียบไดโ้ดยตรงกบัการจดัประเภทสนิเชื�อในอดีต 

 

อตัราสว่นค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �นต่อเงินใหส้ินเชื�อดอ้ยคุณภาพ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที�

รอ้ยละ 93.3  ลดลงจากสิ �นปี 2562 ซึ�งอยูท่ี�รอ้ยละ 99.0  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563   คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่

จะเกิดขึ �นของกลุ่มธนาคารอยู่ที�จาํนวน 9 พันลา้นบาท ซึ�งเป็นเงินสาํรองส่วนเกินตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย

จาํนวน 2.1 พนัลา้นบาท 

 

(ค) สนิเชื�อที�ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้

 

สนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ (NPLs) อยู่ที� 10.5 พนัลา้นบาท อตัราสว่นสินเชื�อดอ้ยคณุภาพตอ่เงินใหส้ินเชื�อทั�งสิ �นอยู่ที�รอ้ยละ 4.6 

ลดลงเมื�อเทียบกับ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ที�รอ้ยละ 4.7  สาเหตุหลกัมาจากการขายสินเชื�อดอ้ยคุณภาพในปี 2563 

ประกอบกับธนาคารมีมาตรฐานการอนุมตัิสินเชื�อและนโยบายการบริหารความเสี�ยงที�รดักุม ตลอดจนไดม้ีแนวทางเพิ�ม

ประสทิธิภาพการดแูลลกูหนี �และการติดตามหนี �  
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(ง) การรบัรูร้ายได ้

 

ดอกเบี �ยและสว่นลดรบัจากเงินใหส้นิเชื�อ 

 

วิธีการรบัรูด้อกเบี �ยใหร้บัรูต้ามอตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิ การรบัรูร้ายไดด้อกเบี �ยจากเงินใหกู้ย้ืมที�คา้งชาํระเกินกวา่สามเดือน

นบัตั�งแต่วนัครบกาํหนดชาํระ หรอืลกูหนี �ระดบัที� 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 จะรบัรูร้ายไดด้ว้ย

อตัราดอกเบี �ยที�แทจ้รงิของราคาตามบญัชีหลงัหกัคา่เผื�อการดอ้ยคา่ 

 
หนี�สิน 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีหนี �สินรวมจาํนวน 365.7 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 

จาํนวน 12.5 พนัลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3.5 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

เงินรบัฝากจาํนวน 194 พนัลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5.1 พนัลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 2.6 สว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินฝาก

ประจาํ 

  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี �สิน) จาํนวน 47.7 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 4.3 พนัลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 9.9  

ซึ�งเป็นผลจากการบรหิารสภาพคลอ่งของธนาคาร 

 

หนี �สนิทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมจาํนวน 28.9 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �น จาํนวน 4.5 พนัลา้นบาทหรอืรอ้ย

ละ 18.5 สว่นใหญ่เกิดจากหุน้กูท้ี�มีอนพุนัธแ์ฝง 

 

หนี �สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจาํนวน 57.2 พันลา้นบาท เพิ�มขึ �น 12.6 พันลา้นบาทหรือรอ้ยละ 28.1  การเพิ�มขึ �น

ดงักลา่วเป็นผลจากธุรกรรมดา้นอตัราดอกเบี �ยและอตัราแลกเปลี�ยน 

 

ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกูย้ืมมีจาํนวน 19.4 พนัลา้นบาท ลดลง 6.4 พนัลา้นบาทหรือรอ้ยละ 24.7  สว่นใหญ่เป็นผลจาก

การลดลงของหุน้กูท้ี�มีอนพุนัธแ์ฝงและการไถ่ถอนหุน้กูข้องบรษัิทยอ่ย 

 

ส่วนของเจ้าของ 

 

สว่นของเจา้ของ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 41.5 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2562 จาํนวน 1.1 พนัลา้นบาทหรอื

รอ้ยละ 2.8 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ�มขึ �นของกาํไรสทุธิระหวา่งปี 
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รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพนั  

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารและบรษัิทยอ่ยมีภาระผกูพนัทั�งสิ �น  3,749.6  พนัลา้นบาท ลดลง 12 พนัลา้นบาท (รอ้ย

ละ 0.3) จากจาํนวน  3,761.5  พนัลา้นบาท ณ สิ �นปี 2562 การลดลงของภาระผกูพนัสว่นใหญ่เป็นผลจากภาระผกูพนัธอ์ื�น 

ตามที�ไดแ้สดงในตารางดา้นลา่ง 

 

(ลา้นบาท)

รายการนอกงบดุล: ภาระผูกพัน 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปลี�ยนแปลง
%

การรับอาวัลตั�วเงิน 17 0 100.0

เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิตในประเทศ 31 0 100.0

ภาระตามตั�วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที�ยังไม่ครบกําหนด 157 331 (52.6)

เล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 765 605 26.4

ภาระผูกพันอื�น: 3,748,597 3,760,609 (0.3)

ตราสารอนุพันธ ์ 3,702,022 3,704,444 (0.1)

วงเงินเบกิเกินบญัชีที�ลูกคา้ยังไม่ไดถ้อน 14,719 14,558 1.1

วงเงินสินเชื�อที�ยังไม่ไดเ้บกิใช้ 14,378 17,307 (16.9)

พันธบตัร 6,962 12,005 (42.0)

อื�นๆ 10,516 12,295 (14.5)

รวม 3,749,567 3,761,545 (0.3)
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สภาพคลอ่ง 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตามงบกระแสเงินสดของกลุม่ธนาคารมีจาํนวน 918.6  ลา้น

บาท ลดลงสทุธิ 433 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2562 รายละเอียดของการเปลี�ยนแปลงมีดงันี � 

 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี 2563 มีจาํนวน 4.1 พนัลา้นบาท ประกอบดว้ยขาดทุนจากการดาํเนินงาน

ก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี �สนิดาํเนินงานจาํนวน 4.2 พนัลา้นบาท ซึ�งในจาํนวนนี �รวมกาํไรสทุธิก่อนภาษีเงิน

ได ้1.6 พนัลา้นบาท และรายการปรบักระทบกาํไรสทุธิที�ไม่ใช่เงินสด ซึ�งส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี �ยรบั และกาํไรจากอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนพุนัธท์ี�ยงัไมเ่กิดขึ �นจรงิ สทุธิกบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ �นและ

คา่ใชจ้่ายดอกเบี �ย  สาํหรบัสินทรพัยด์าํเนินงานลดลง  2.5 พนัลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินใหส้ินเชื�อ

แก่ลกูหนี �และทรพัยส์ินรอการขาย นอกจากนี � หนี �สินดาํเนินงานลดลงจาํนวน  1.2 พนัลา้นบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินรบั

ฝากและเงินกูย้ืมระยะสั�น 

 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุมีจาํนวน 6.5 พนัลา้นบาท ซึ�งสว่นใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายสทุธิจากเงินลงทนุในตราสาร

หนี �ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื�น 

 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจาํนวน 1.9  พนัลา้นบาท สว่นใหญ่เกิดจากกลุม่ธนาคารมีเงินสดรบัสทุธิจากการ

กูย้ืมเงิน 

 
ความสัมพนัธข์องแหล่งที�มาของเงนิทุนกบัแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

 

ธนาคารมีแหลง่ที�มาของเงินทนุจากเงินฝากและเงินกูย้ืม  ในขณะที�แหลง่ใชไ้ปของเงินทนุเป็นเงินใหส้นิเชื�อ โดย ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2563 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกูย้ืม และเงินใหส้นิเชื�อ แบง่ตามระยะเวลาไดด้งันี �         
      หน่วย: พนัลา้นบาท 

ระยะเวลา เงนิให้สินเชื�อ* % เงนิฝาก* % เงนิกู้ยมื* % 

ทวงถาม 6.4 2.9 114.9 52.6 1.3 1.9 

ไม่เกิน 1 ปี 54.5 24.5 101.9 46.6 26.0 38.4 

เกิน 1  ปี  161.8 72.6 1.8 0.8 40.3 59.7 

รวม 222.7 100.0 218.6 100.0 67.6 100.0 

     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
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 ธนาคารมีแหลง่ที�มาของเงินทนุในรูปของเงินฝาก โดยแบง่ประเภทดงันี � 

                                                                                                                                  หน่วย: พนัลา้นบาท 

 

ประเภทเงินฝาก 

2563* 2562* 2561* 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

กระแสรายวนั 7.2 3.3 3.9 1.9 2.9 1.5 

ออมทรพัย ์ 107.7 49.3 68.3 32.6 59.0 30.2 

ประจาํ 103.7 47.4 137.0 65.5 133.4 68.3 

รวม 218.6 100.0 209.2 100.0 195.3 100.0 

     * รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

 
อันดับความน่าเชื�อถอื 

 

อนัดบัความนา่เชื�อถือของธนาคารซึ�งจดัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ มีรายละเอียดดงันี � 

 

Fitch Ratings 

ตลุาคม 2563 

 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะยาว AA-(tha) 

อนัดบัเครดติในประเทศระยะสั�น F1+(tha) 

แนวโนม้อนัดบัเครดิต Negative 

 

 

ธนัวาคม 2563 

 

Moody’s Investors Service  

Outlook Stable 

Bank deposits Baa2/P-2 

Baseline credit assessment ba2 

Adjusted baseline credit assessment baa2 

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

Issuer rating Baa2 

ST issuer rating P-2 

  

 กรกฎาคม  2563 

RAM Ratings  

อนัดบัความนา่เชื�อถือของสถาบนัการเงิน AA2/Stable/P1 

ตราสารหนี �ดอ้ยสทิธิที�นบัเป็นเงินกองทนุชั�นที� 2 AA3/Stable 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

การดาํรงเงนิกองทุนตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีสนิทรพัยส์งูกวา่หนี �สนิโดยเป็นสว่นของเจา้ของเป็นจาํนวน 41.5 พนัลา้นบาท  มี

เงินกองทุน 54.3 พนัลา้นบาทและเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี�ยง (BIS Ratio) รอ้ยละ 21.4 ซึ�งสงูกว่าเกณฑท์ี�ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกาํหนด ในสว่นของอตัราสว่นเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี�ยงสาํหรบัธนาคารอยู่ที�รอ้ยละ 20.8 โดยมีเงินกองทุน 

52.8 พนัลา้นบาท 

 

สภาพคลอ่งและอัตราสว่นสินเชื�อตอ่เงนิฝาก  

 

ธนาคารดาํรงเงินฝากที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยเฉลี�ยในอตัรารอ้ยละ 1 ของยอดเงินฝากและเงินกูย้ืมเฉลี�ย ตามที�ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) กาํหนด โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินสดในมือ เงินสดที�ศูนยเ์งินสด เงินฝาก

ที�ธทป.  รวมเป็นจาํนวน 2.3 พันลา้นบาท อัตราส่วนสินเชื�อต่อเงินฝาก (Modified LDR) ของธนาคารอยู่ที�รอ้ยละ 87.8 

เทียบกบัรอ้ยละ 96.6 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งระดบัดงักลา่วยงัคงเป็นไปตามแผนงานของธนาคาร 

  

การแต่งตั�งผู้สอบบัญชีภายนอกและการกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�พิจารณาคณุสมบตัิและประวตัผิลงานของผูส้อบบญัชีภายนอก เพื�อการแตง่ตั�งเป็นผูส้อบ

บญัชีธนาคาร ตลอดจนการกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี โดยนาํเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาเสนอขอ

อนมุตัิจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทกุปี รายชื�อของผูส้อบบญัชีภายนอกที�จะนาํเสนอตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

ค่าสอบบัญชี 

 

สาํหรบัปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีภายนอกดงันี � 

 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit Fee) 

 

กลุม่ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีจาํนวนรวม 14.9 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง

และคา่ถ่ายเอกสาร  

 

(2) ค่าตอบแทนอื�น (Non-audit Fee) 

 

กลุม่ธนาคารไมม่ีคา่ตอบแทนอื�น (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา  
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การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล 

 

บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบับนี �แลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รบัรองวา่ ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่าํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผิดหรอืไมข่าดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

นอกจากนี � บรษัิทขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ 

(2) บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที�ดี เพื�อใหแ้นใ่จวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที�เป็นสาระสาํคญั

ทั�งของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว ทั�งนี � 

บริษัทได้แจ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ�งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั�ง

การกระทาํที�มิชอบที�อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ในการนี �เพื�อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที�บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิท

ไดม้อบหมายให ้นางปฏิมา จาํปาสตุ เป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี �ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารหนา้ใดไม่มีลายมือชื�อ

ของ นางปฏิมา จาํปาสตุ กาํกบัไว ้บรษัิทจะถือวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูที�บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

  

ชื�อ ตาํแหนง่              ลายมือชื�อ 

1. เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน 

อามิน โนเออร ์ราชิด 

 กรรมการ เอน็จิก โอมาร์ ซิดดกิ บนิ อา

มิน โนเออร ์ราชิด 

2. นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�

บรหิาร 

 พอล วอง ชี คนิ      

 

 ชื�อ ตาํแหนง่ ลายมือชื�อ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ นางปฏิมา จาํปาสตุ ผูบ้รหิารสงูสดุ ปฏมิา จาํปาสตุ 

 สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่       
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เอกสารแนบ 1 

 
รายละเอยีดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

(ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2564) 
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1.  ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

1.   ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เมง็ 

 อาย ุ�� ปี 

 ประธานกรรมการธนาคาร 

 กรรมการ และ ประธานสาํรองคณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 

       วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� � พฤศจิกายน ���� 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-   Fellow of the Institute of Chartered 

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

Accountants 
 
ประวัตกิารอบรม 
-   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 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - 

 

- 

 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์และกิจการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

ก.ค. 2558 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

Trustee 

ประธานกรรมการ 

 

Malaysian Investment Banking Association 

Asian Banking School Sdn Bhd 

Yu Cai Foundation 

CIMB Investment Bank Bhd 

 

 

ประสบการณท์าํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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 

กรรมการ  

ประธานกรรมการ 

Trustee 

กรรมการที�มใิช่ผูบ้รหิาร 

ที�ปรกึษา 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

 

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 

 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง -ไม่ม-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่ม-ี 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

-  IT Security Awareness Forum 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาตจิาํกดั (มหาชน) 

 
2. นายอนนต ์ สริแิสงทกัษิณ 

 อาย ุ68 ปี 

     กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการ

กาํกบัดแูลกิจการ 

       กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

     วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 26 มถินุายน 2563 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาเอกรฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต

 บณัฑิตกิตตมิศกัดิ� มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี  

-   ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-   ปรญิญาตรวีิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (ธรณีวิทยา) 

 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ที� 1 สถาบนั

 วิทยาการตลาดทนุ 

-   ประกาศนียบตัร Project Investment Appraisal 

 and Management  และประกาศนียบตัร 

 Global  Leadership จาก Harvard University 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ประวัตกิารอบรม 

 - หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุน่ 73/2549  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 52/2549 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

25�� - ปัจจบุนั 

 

2559 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา  

 

บมจ. สหยเูนี�ยน 

 

บมจ. บา้นป ู

 

 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2562 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

บจ. ไทยอีสเทริน์ กรุ๊ป โฮลดิ �ง 

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเลเซยี) 

Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (มาเลเซีย) 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

บรษัิท Vencorex Holding 

บรษัิท PTTGC International Private Limited 

บรษัิท PTT International (Netherlands) B.V. 

บรษัิท PTTGC International America Corporation 

บรษัิท NatureWorks LLC 

บรษัิท PTTGC International (USA) Inc. 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คณุทหาร ลาดกระบงั 

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual 

Summit 2020 โดย CIMB Group 
- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาตจิาํกดั (มหาชน) 

 

2557 - 2561 

 

2552 - 2560 

 

 

2558 - 2560 

 

2557 - 2558 

 

 

 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสี�ยง 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

หวัหนา้คณะทาํงานกลุม่ Bioeconomy 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิจยั นวตักรรมและทรพัยส์นิ

ทางปัญญา/ คณะกรรมาธิการพลงังาน 

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 

บมจ.บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์

 

 

การพฒันาคลสัเตอรภ์าคอตุสาหกรรมแหง่อนาคต (New S-

Curve) 

สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ(สปช.)  

3. นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศริกิลุ 

 อาย ุ62 ปี 

 กรรมการอิสระ 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 26 มถินุายน 2562 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ� 

มหาวิทยาลยัเวสเทริน์  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชีและการเงิน 

)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวัตกิารอบรม 

-   หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit 

Committee Programme (AACP) รุน่ที� 

31/2561 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ. อมตะ วีเอ็น จาํกดั  

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั 

 

พ.ค.2563 - ปัจจบุนั 

2561- ปัจจบุนั 

2561- ปัจจบุนั 

2561- ปัจจบุนั 

 

2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมกร 

กรรมการอิสระ   

กรรมการอิสระ   

กรรมการ 

 

นายกสมาคม 

กรรมการที�มใิช่ผูบ้รหิาร/ รองประธาน

กรรมการ   

Amata Township Long Thanh Join Stock Company 

Amata City Long Thanh Join Stock Company 

Amata City Bien Hoa, Vietnam 

บจ. บรหิารสนิทรพัย ์รชัคาร 

คณะกรรมการพฒันาความเขม้แขง็ดา้นจีนศกึษา 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

สภาธุรกิจตลาดทนุไทย (FETCO) 

ศนูยเ์พิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ (CBCE) 

โครงการการสรา้งแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 172 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

-  หลกัสตูรวิทยาการผูน้าํไทย-จีน รุน่ที� 1  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรตริว่มกบั   

    มหาวิทยาลยัปักกิ�ง         

-  TLCA Leadership Development Programme 

(LDP) รุน่ที� 5 สมาคมบรษัิทจดทะเบียน 

 ไทย รว่มกบั สถาบนั IMD ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์     

-  หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทาง

การแพทยส์าํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที� 5 

    สถาบนัพระปกเกลา้และแพทยสภา 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน 

รุน่ที� 8  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

-  หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผ่นดนิ” สาํหรบัผูบ้รหิาร

ระดบัสงู รุน่ที� 2  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พื�อ

สงัคม” (นมธ.) รุน่ที� 2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  การบรหิารจดัการดา้นความมั�นคงขั�นสงู (สว

ปอ.มส.) รุน่ที� 4  สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนั

ราชอาณาจกัร   

-  หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่

ที� 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ

พาณิชย ์(TEPCOT) รุน่ที� 5 สถาบนัวิทยาการ

การคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

-   หลกัสตูรตอ่ตา้นการทจุรติสาํหรบัผูบ้รหิาร

ระดบัสงู รุน่ 2/2555  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

2554 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

ตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) 

มลูนิธิทสิโกเ้พื�อการกศุล 

การถอืหุ้นในธนาคาร 
ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง -ไม่ม-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

เม.ย.2563 - ก.ย.���� 

2561 - ส.ค. 2562 

 

 

 

 

2558 – 2562 

 

2558 - 2560 

2553 - เม.ย. 2562 

 

2553 - 2559 

 

2552 - 2553 

 

 

2553 - เม.ย. 2562 

2557 - 2561 

2557 - 2560 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการที�มใิช่ผูบ้รหิาร/ ประธาน

อนกุรรมการตรวจสอบ/ อนกุรรมการ

ตรวจสอบ/ อนกุรรมการบรรษัทภิบาล

และความรบัผิดชอบตอ่สงัคมประเทศ

ไทย   

ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT 

Fund Facility Investment 

กรรมการ 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/  ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/ ประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิารกลุม่ทสิโก ้ 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/ กรรมการ

คณะกรรมการบรหิาร/ กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่   

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร/  ประธาน

กรรมการบรหิาร 

กรรมการที�มใิช่ผูบ้รหิาร/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

บจ. พีเอ็มจี คอรป์อเรชั�น 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

กองทนุพฒันาเงินทนุแหง่สหประชาชาต ิ(UNCDF) 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป  

 

บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป    

 

บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป  

 

 

 

บมจ. ธนาคารทสิโก ้ 

บจ. หลกัทรพัย ์ทสิโก ้ 

บลจ. ทสิโก ้ 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 173 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

-   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที� 12  สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 

-   หลกัสตูร Director Certification Programme 

(DCP) รุน่ที� 16/2545  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

-  Correspondent Banking Seminar, DB (Asia 

Pacific) Training Centre Pte, Ltd. 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual 

Summit 2020 โดย CIMB Group 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน) 

 

2554 - 2560 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

บรษัิท/ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

บจ. ศนูยก์ารเรยีนรูท้สิโก ้ 

 4.  นายชาญมน ู สมุาวงศ ์

 อาย ุ64 ปี 

    กรรมการอิสระ  

  กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบั 

  ดแูลกิจการ 

   วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 20 เมษายน 2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท Master of Comparative Law 

(A.P.) George Washington University, 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท Master of Law, George 

Washington University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- เนตบิณัฑิตไทย 

-  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 

2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวัตกิารอบรม 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2562 - ปัจจบุนั 

พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั  

 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นกฎหมาย 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  

บมจ. ฟินนัซา่ 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ   บจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัซา่  

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 
ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 174 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Programme 

(DAP) รุน่ที� 104/2556  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มี.ค. 2560 - ส.ค. 2562 

พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559 

พ.ย. 2554 - ธ.ค. 2559 

เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554 

เม.ย. 2539 - พ.ย. 2554 

เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539 

เม.ย. 2532 - เม.ย. 2539 

มิ.ย. 2530 - เม.ย. 2532 

ต.ค. 2529 - มิ.ย. 2530 

ต.ค. 2528 - ต.ค. 2529 

ต.ค. 2527 - ต.ค. 2528 

ต.ค. 2525 - ต.ค. 2527 

 

ผูอ้าํนวยการงานกฎหมายกลุม่ 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่งานกฎหมาย  

กรรมการบรษัิทในเครือ   

Counsellor  

Partner  

Senior Associate  

Partner 

เลขานกุาร 

ผูพ้ิพากษา 

ผูพ้ิพากษา 

ผูพ้ิพากษา 

ผูช้่วยผูพ้ิพากษา 

 

บมจ. ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์

บจ. Hunton & Williams (Thailand) 

บจ. Hunton & Williams (Thailand)   

บจ. ที�ปรกึษากฎหมายสากล 

บจ. ที�ปรกึษากฎหมายสากล 

ศาลแรงงานกลาง 

ศาลจงัหวดันครราชสีมา 

ศาลคดีเดก็และเยาวชนจงัหวดันครราชสมีา 

ศาลแขวงสรุนิทร ์

ศาลแขวงสรุนิทร ์

5. ดร. รอม หริญัพฤกษ ์

  อาย ุ66 ปี 

 กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

        ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance 

Committee 

  วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 13 ธนัวาคม 2561 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาเอก (คอมพิวเตอร)์ University of 

Kansas, ประเทศสหรฐัอเมรกิาร 

-  ปรญิญาโท (คอมพิวเตอร)์ University of  

Kansas, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

-  ปรญิญาตร ี(สถิต)ิ Macquarie University, 

ประเทศออสเตรเลยี (Colombo Plan 

Scholarship) 

 
ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร IT Governance (ITG) รบัเชิญในฐานะ

ผูส้งัเกตการณ ์รุน่ที� 1/2559 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2563 – ปัจจบุนั 

 

2559 - ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจบุนั 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

คณะกรรมการนโยบายฯ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการรว่ม 

สาํนกังานคณะกรรมการรกัษาความมั�นคงปลอดภย้ไซเบอร์

แหง่ชาต ิ(สกมช.) 

บจ. ชิค รพีบับลคิ  

บจ. วตท. เพื�อสงัคม  การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2552 - 2563 

2560 - 2562 

กรรมการอิสระ 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

บมจ. หลกัทรพัย ์เพื�อธรุกิจหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 175 
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Market Intermediaries (CGI) รุน่ที� 1/2558 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) 

-   หลกัสตูร  Advanced Audit Committee 

Programme (AACP) รุน่ที� 14/2557 สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

Programme (FIGP) รุน่ที� 6/2556 สมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Certification Programme 

(DCP) รุน่ที� 172/2556 (ภายใตก้ารสนบัสนนุของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย) สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Risk Management Committee 

Programme (RCP) รุน่ที� 1/2556 

- หลกัสตูร Executive Grid Seminar (รบัเชญิ) 

- หลกัสตูร The Four Roles of Leadership 

Programme ภายใตก้ารสนบัสนนุของสาํนกังาน

พฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

(NSTDA) 

-  นกัศกึษา วตท. รุน่ที� 1 ของสถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- นกัวิชาการรบัเชญิ Computing Laboratories of 

the University of North Carolina, 

Microelectronics Corporation of North 

Carolina (MCNC), and North Carolina 

Supercomputer Center (NCSC) 

2558 - 2562 

2558 - 2561 

2555 – 2561 

 

2558 - 2560 

 

2557 - 2560 

 

 

2553 - 2555 

 

 

 

ปรกึษาประธานมลูนิธิ 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

กรรมการ (ผูเ้ชี�ยวชาญระบบ

สารสนเทศ) 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

 

 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

 

 

 

มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ ์

สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) 

คณะกรรมการระบบชาํระเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

สาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(องคก์าร

มหาชน)  

คณะกรรมการบรหิารกองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมเพื�อประโยชน์

สาธารณะ  

คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดพีิเศษ กระทรวง

ยตุธิรรม 
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- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

- หลกัสตูร The Cooler Earth (TCE) Virtual 

Summit 2020 โดย CIMB Group 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน) 

 

6.  นายนิต ิ  จงึนิจนิรนัดร ์   

 อาย ุ62 ปี 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

        วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 18 เมษายน 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-  ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-  ประกาศนียบตัรผูส้อบบญัชีชั�นสงู จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที�ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตในการประเมินระบบการ

ควบคมุภายใน และระเบียบวิธีปฏิบตัใินดา้นการ

ลงทนุ และดา้นอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง กรมการ

ประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์

 
ประวัตกิารอบรม 

-   หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience  

- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 2562 - ปัจจบุนั 

 

 2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการในคณะกรรมการสง่เสรมิ

กิจการมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

 กรรมการในคณะอนกุรรมการ

ทดสอบความรูข้องผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาต 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

 

สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชปูถมัภ ์
จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง -ไม่ม-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2560 - 2563 

 

 

 

2549 - 2561 

2539 - 2561 

2541 - 2560 

กรรมการในคณะอนกุรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุเิกี�ยวกบัการทดสอบการ

ปฏิบตังิานสอบบญัชีดา้นวิชาการ

สอบบญัชี 

Director of Auditing Office 

Audit Partner 

กรรมการในคณะอนกุรรมการ

สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 

 

 

บจ. ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี  

บจ. ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

คณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี (ก.บช.) 
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 รุน่ที� 300/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน) 

 

  

 

 

 

2551 - 2554 

 

 

2548 - 2554  

 

2544 - 2547 

 

2544 - 2546 

 

2543 - 2544 

 

ทดสอบการทดสอบความรูข้องผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต 

ที�ปรกึษาในคณะที�ปรกึษาดา้นการ

สอบบญัชี (เดมิคณะที�ปรกึษาดา้น

วินยัผูส้อบบญัชี) 

กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ

ดา้นการสอบบญัชี 

กรรมการในคณะกรรมการพฒันา

วิชาชีพและการศกึษาตอ่เนื�อง 

ผูท้รงคณุวฒุใินคณะผูท้รงคณุวฒุิ

เพื�อพิจารณาผลการปฏิบตังิานของ

ผูส้อบบญัชี 

กรรมการในคณะกรรมการการศกึษา 

 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ 

 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 

สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

 7.  นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ 

 อาย ุ58 ปี 

     กรรมการอิสระ 

 กรรมการและประธานสาํรอง Board Risk and 

 Compliance Committee 

    วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 18 เมษายน 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท วิทยาศาสตรป์ระยกุต ์(Applied 

Science) 

 University of Waterloo 

- ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร ์(Science) McGill 

University 

 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร Director Certification Programme 

(DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

-  หลกัสตูร Cyber Resilience โดย ธนาคารแหง่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

2561 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ที�ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 

บจ. ตงิส ์ออน เน็ต 

บจ. ยโูรโว เซาทอี์สท ์เอเชีย  

บจ. ดจิิเวลท ์ 

บจ. อีเลริน์นิตี � (ประเทศไทย)    

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2562 - ก.ย. 2562  

2540 - 2561 

2535 - 2540 

ผูอ้าํนวยการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ที�ปรกึษาธรุกิจ 

บจ. ออราเคลิ คอรป์อเรชั�น (ประเทศไทย) 

บจ. เทนเดม็ คอมพิวเตอรส์ อินคอเปอเรเตด็ (ประเทศไทย) 
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ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

2533 - 2540  

2531 - 2533 

 

Managing Consultant 

Manager 

บจ. ไพรซ ์วอเตอรเ์ฮา้ส ์

Bell Canada Enterprises 

 

8. นายฮาฟรซิ บิน อบัดลุ ราฮม์นั 

 อาย ุ36 ปี 

 กรรมการ 

 กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

        วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 24 กนัยายน 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 -  Bachelor of Commerce (Hons) in 

 Accountancy, University of Otago 

- Chartered Accountant, Chartered 

 Accountants Australia and New Zealand 

 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร Director’s Bootcamp by Institute of 

Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสตูร Bank Capital Adequacy Under 

Basel III by Fitch Learning  

- หลกัสตูร Introduction to Corporate 

Directorship by Institute of Corporate 

Directors Malaysia 

- หลกัสตูร Financial Fundamentals for Boards 

by Institute of Corporate Directors Malaysia 

- หลกัสตูร Strategic Risk Management by 

Institute of Corporate Directors Malaysia 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ค.2562 - ปัจจบุนั 

พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

พ.ค. ���� - ปัจจบุนั 

พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

พ.ค. ���� - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

Vice President 

Mount Terra Investments Limited 

Mount Gading Ventures Sdn Bhd 

Gunung Nuang Ventures Limited 

Teluk Dalam Investments Limited 

Pagon Hill Investments Limited 

Khazanah Nasional Berhad, Malaysia 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง -ไม่ม-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2555 - ต.ค. 2557 Audit Manager   Ernst & Young, USA 
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 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 179 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

- หลกัสตูร Risk Management & Internal 

Control Systems by Asia School of 

Business   

- หลกัสตูร Financial Institution Directors 

Education (FIDE) Core Module A (Bank) by 

Asia School of Business    

- หลกัสตูร Financial Institution Directors 

Education (FIDE) Core Module B (Bank) by 

Asia School of Business 

-  หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิท  โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั 

(มหาชน) 

 

9. เอ็นจิก โอมาร ์ซดิดกิ บิน อามิน โนเออร ์ราชิด   

 อาย ุ 47  ปี 

 กรรมการ (มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

 กรรมการ  Board Risk and Compliance Committee 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 30 มกราคม 2562  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร)์ 

London School of Economics 

- Fellow member of the Institute of 

Chartered Accountants in England and 

Wales 

 
ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CFA charterholder as awarded by 

the CFA Institute 

- หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber 

Resilience 

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1 ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั 

   ปัจจบุนั  

Head, Group Wholesale Banking   

Deputy CEO, Malaysia 

CIMB Group Holding Bhd 

CIMB Bank Malaysia 

บริษัทที�ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ประสบการณท์าํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2561- 30 ก.ย.2563 

 

2561 – 2561 

 

 

Group Chief Operating Officer 

 

ผูบ้รหิารสงูสดุ Group Wholesale 

Banking 

 

CIMB Group Holding Bhd 

 

RHB Group 

 

 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 180 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

 โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

2559 - 2561 

 

2558 - 2558 

2548 - 2558 

กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที�

บรหิารดา้นการเงิน 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Malaysia Airlines 

 

Khazanah Nasional 

CIMB Investment Bank 

10. ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮม์ดั 

 อาย ุ51 ปี 

 กรรมการ (มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 6 ตลุาคม 2563  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- Master in Arts (MA) (Economics) 

 Cambridge University  

- Member of the Institute of Chartered 

 Accountant England and Wales (ICAEW)  

 
ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร PNB Senior Management Retreat  

 2019 โดย PNB  

- หลกัสตูร IT Blueprint : Post - Visioning 

Workshop โดย Ernst & Young Tax 

Consultants Sdn Bhd 

- หลกัสตูร PNB Leadership Forum 2019 - 

 From  

 Governance to Performance โดย PNBRI  

- หลกัสตูร PNB Leadership Forum 2019 - 

Positive Autocracy : Leadership Model for 

Industry 4.0 โดย PNBRI 

- หลกัสตูร Leadership In Digital World 0 

Managing Integration Of Digital Strategies, 

Technology Execution And Measurement 

For Leaders  โดย Marcus Evans (M) Sdn 

Bhd  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มิ.ย. 2563 -   ปัจจบุนั 

 

มิ.ย. 2563 - ปัจจบุนั 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารของกลุม่/ 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร  

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารของกลุม่/ 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 

  

CIMB Group Holdings Berhad  

 

CIMB Bank Berhad  

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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 

 

 

กรรมการที�ไมใ่ช่กรรมการอิสระ/ 

ประธานที�ไม่ใช่กรรมการบรหิาร 

กรรมการที�ไมใ่ช่กรรมการอิสระ/ 

ประธานที�ไม่ใช่กรรมการบรหิาร 

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 จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 181 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

- หลกัสตูร Contingency Funding Plan (CFP) 

Simulation Exercise - Business Continuity 

Management Committee โดย PNB  

- หลกัสตูร PNB Corporate Summit 2019 - 

Rebooting Corporate Malaysia โดย PNBRI  

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั 

(มหาชน) 

 

11. นายพอล วอง ชี คนิ 

 อาย ุ51 ปี 

 กรรมการ (มีอาํนาจลงนามผกูพนั) 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 8 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

 และผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธุรกิจขนาดใหญ่ และรกัษาการ

ผูบ้รหิารสงูสดุพาณิยธ์นกิจ 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� � กมุภาพนัธ ์ ���� 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- Bachelor of Business (Major in Banking & 

 Finance) Monash Universityเมลเบิรน์ 

 ประเทศออสเตรเลยี 

   

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1 ต.ค. 2561 - ม.ค. 2564 

พ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561 

 

เม.ย. 2558 - พ.ค. 2559 

ก.ค. 2556 - มี.ค. 2558 

 

ก.ย. 2555 - ก.ค. 2556 

 

ต.ค. 2550 - มิ.ย. 2556 

 

พ.ค.2550 - ต.ค. 2550 

ก.ค. 2549 - พ.ค. 2550 

Group Chief Operations Officer 

Regional Head, Consumer 

Strategic Business Support 

Head, Regional Projects  

Head Strategy, ASEAN Business 

Solutions & Projects 

Designate Head, Retail Banking 

 

Senior Vice President, Head of  

Sales Management - Consumer 

Sales & Distribution 

Vice President / Regional Sales 

CIMB Bank Bhd 

CIMB Bank Bhd 

 

CIMB Bank Bhd 

CIMB Bank Bhd 

 

CIMB Bank Bhd / Bank of Commerce, Philippines 

CIMB Bank Bhd 

 

Alliance Bank Bhd 

Prudential Assurance Malaysia Bhd 

 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 182 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

 

ก.ค. 2548 - ก.ค. 2549 

เม.ย. 2546 - มิ.ย. 2548 

มิ.ย. 2542 - เม.ย. 2546 

เม.ย. 2539  - พ.ค. 2542 

 

Manager 

Senior Manager, Partnership 

Distrbution, Bancassurance  

Head, Mobile Sales  

Head, Sales Development and 

Coaching 

Branch Manager 

Assistant Manager, Credit & 

Marketing Officer 

 

 

OCBC, Malaysia 

OCBC, Malaysia 

OCBC, Singapore 

OCBC, Singapore 

 

12.   นายสธีุร ์ โลว้โสภณกลุ  

 อาย ุ60 ปี        

 ที�ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�

บรหิาร 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที�1 กมุภาพนัธ ์2564  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บรหิารศาสตร ์ 

-  ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

ประวัตกิารอบรม 

-    วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

-   หลกัสตูร Market Risk for Treasury Products,   

 New York  institute of Finance (Financial 

Times)  

-  หลกัสตูร Asset and Liability Management, 

Chase Manhattan Bank, Singapore  

-   หลกัสตูร Treasury Training Scheme, The   

 Institute of Banking and Finance (IBF), 

Singapore  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

31 ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแหง่

ประเทศไทย 

 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 

2564 

1 ก.ย.  2563 - 31 ม.ค. 

2564 

 

 

 

กรรมการ   

 

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธรุกิจ

ขนาดใหญ่ และรกัษาการผูบ้รหิารสงูสดุพาณิย์

ธนกิจ 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

 

 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 183 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

 Offshore Deposit Market  

 Foreign Exchange Arithmetic  

 Financial Future  

 Options  

 Citibank Bourse Game  

- หลกัสตูร  Cyber Security Awareness 2020 

โดย บรษัิทโทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั 

(มหาชน) 

2557 - ต.ค. 2563 

 

มี.ค. 2554 - 18 ส.ค. 2563 

23 เม.ย. 2556 -  พ.ค. 

2562 

 

ผูบ้รหิารสงูสดุรว่ม ธุรกิจขนาดใหญ่และ 

ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจบรหิารเงิน 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

บจ. หลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 

สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 

 

13. นายอาทติย ์มาสถิรกลุ 

 อาย ุ54 ปี 

 ผูบ้รหิารสงูสดุบรหิารความเสี�ยง 
 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง: วนัที� 1 มกราคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ University of Colorado    

  โบลเดอร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประวัตกิารอบรม                                               

- หลกัสตูร Senior Credit Officer Workshop 

  Standard Chartered Bank ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Assets Valuation 

  Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง 

- หลกัสตูร Executive Program 

  INSEAD, Fontainebleau ประเทศฝรั�งเศส 

- หลกัสตูร Engaging & Managing People 

  Standard Chartered Bank ลอนดอน 

- หลกัสตูร Market  Risks 

  Standard Chartered Bank ประเทศฮ่องกง 

- หลกัสตูร Credit  Skills  Assessment (OMEGA) 

  Standard Chartered Bank 

- หลกัสตูร Corporate Finance 

  Deutsche Bank  AG ประเทศสงิคโปร ์

- หลกัสตูร Senior Credit Workshop (OMEGA), 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อาํนาจ บจ. แอดแวนซ ์บิซเินส เมเนจเมนท ์คอร์

เปอรเ์รชั�น    การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.พ. 2557 - ก.ค. 2559 

เม.ย. 2553 - ม.ค. 2557 

 

2548 - 2551 

ก.ค. 2537 - พ.ค. 2548 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบรหิารความเสี�ยง 

ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบรหิารสนิเชื�อ 

 

ที�ปรกึษา - Alternate Investment Group 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิาร

สนิทรพัยก์ลุม่พเิศษ 

ธนาคารดอยชแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอร์

ปอเรชั�น จาํกดั (เอชเอสบีซี) ประเทศไทย 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ฮ่องกง 

บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

- หลกัสตูร Data Governance 

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

- หลกัสตูร Leading into the Future  

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

- หลกัสตูร Onboarding Session for CIMB 

Leader 

  CIMB Thai Bank Public Company Limited 

 

14. นายพรชยั ปัทมินทร 

 อาย ุ48 ปี 

 ผูบ้รหิารสงูสดุรว่มธรุกิจขนาดใหญ่ 

       ผูบ้รหิารสงูสดุบรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ  

   วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 1 กนัยายน 2556 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตร ี(สาขาบญัชี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

- โครงการนกัเรียนทนุแลกเปลี�ยน AFS 

ประวัตกิารอบรม                                               

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที� 73/2551 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) (ปี 2551) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารตลาดทนุ CMA-GMS รุน่ที� 2 

(CMA-GMS2) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(ปี 2559) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ก.ย. 2554 - ส.ค. 2556 

 

ต.ค. 2551 - ส.ค. 2554 

 

มี.ค. 2550 - ก.ย. 2551 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีมธุรกิจลกูคา้รายใหญ่ 

2  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสถาบนัธน

กิจ  

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ธนาคารธนชาต 

 

บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

 

บจ. หลกัทรพัย ์ซติี �คอรป์ (ประเทศไทย) 

15.  นางบษุกร พทุธินนัทน์ 

 อาย ุ63 ปี 

 ผูบ้รหิารสงูสดุสารสนเทศและปฏิบตักิาร 

      วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง  วนัที� 4 มกราคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปรญิญาตรี สาขา วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร ์– การเกษตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

การถอืหุ้นในธนาคาร ประวัตกิารอบรม                                               

- หลกัสตูร Core Operations, Managing 

People, Citibank, Singapore                             

- หลกัสตูร Custody Services, E-Business, 

Citibank, Singapore and Hong Kong         

- หลกัสตูร Process Management, Quality ISO, 

Citibank, Singapore                        

- หลกัสตูร Risk in Financial Market, Citibank, 

Philippines  

- หลกัสตูร Executive Program, Columbia 

Business School, Columbia University 

 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2562 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

พ.ย. 2558 - ก.พ. 2559  

2558 

2551 - 2557 

ที�ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

 

16.  นางสาวสริพิร  สนั�นไพเราะ 

 อาย ุ56 ปี 

      ผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบภายใน 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 22 กมุภาพนัธ ์2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาโท (พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑิต) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ี(บญัชีบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CIMB-INSEAD Leadership 

Program 

-  หลกัสตูร CIA Preparation สมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย 

-  หลกัสตูร Certified Professional Internal 

Auditor (CPlA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย 

-    หลกัสตูร Chief Audit Executive (CAE) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถอืหุ้นในธนาคาร 2550 - 2551 

2549 - 2550 

2549 

2546 - 2548 

 

2535 – 2548 

 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Senior Audit Manager, Group Internal Audit  

Head of Compliance 

Head of ASEAN Hub Audit 

(Excl. Indonesia and Singapore) 

Country Head of Audit – Thailand 

 

บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  

ธนาคารคาลยิง สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ 

 

ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ 

 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

Forum 2562 ชมรมผูต้รวจสอบภายในธนาคาร

และสถาบนัการเงิน 

-    หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย 

-    หลกัสตูร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย 

2529 - 2535 ผูต้รวจสอบ 

ฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบธนาคารพาณิชย ์

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

17. นางกนกไพ วงศส์ถิตยพ์ร 

 อาย ุ47 ปี 

      ผูบ้รหิารสงูสดุทรพัยากรบคุคล 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

-  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกิจ (MIS/Finance) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CPP/Potentia, MBTI Certification 

Program (ปี 2556) 

-   หลกัสตูร CPP/Potentia, MBTI Type and 

Coaching (ปี 2556)  

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

ประสบการณท์าํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555 - 2557 

2554 

2548 - 2554 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

รกัษาการ ผูบ้รหิารฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

บมจ. เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวิต 

ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอรป์อเรชั�น 

ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอรป์อเรชั�น 

18.  นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว 

 อาย ุ49 ปี 

  ผูบ้รหิารสงูสดุการเงิน 

  วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 

  

ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์Macquarie University 

ประเทศออสเตรเลยี 

 

ประวัตกิารอบรม 

- CIMB-INSEAD Leadership Programme  – 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

���� - ปัจจบุนั กรรมการ บลจ. พรนิซเิพิล จาํกดั 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

การถอืหุ้นในธนาคาร Cohort 8 

- Strategic Financial Leadership Program  

    (SFLP) 2019 – สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย  

- E-Learning CFO’s Refresher Course 2020 –  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 

   

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 - 2559 

2548 - 2551 

2543 - 2548 

 

ผูอ้าํนวยการ สายการเงินกลุม่ 

ฝ่ายบญัชี 

ผูจ้ดัการ 

 

CIMB Bank  

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  

PriceWaterhouseCoopers/IBM 

 

19.  นายตนั คีท จิน  

 อาย ุ46 ปี 

 ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจรายย่อย 

 วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�ง วนัที� 2 มกราคม 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาโทบรหิารธรุกิจ (Merit) University of 

Bath สหราชอาณาจกัร 

-  ปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตร ์(เกียรตนิิยมอนัดบั 

1) University College London สหราช

อาณาจกัร 

 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร CIMB-INSEAD Executive 

Development Programme, Cohort 4 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้

บจ. ซีที คอล  การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2563 -ปัจจบุนั 

2562 - 2563 

2559 - 2562 

2556 – 2558 

 

2554 - 2556 

 

 

 

 

ผูบ้รหิารสงูสดุ ธุรกิจรายย่อย 

กรรมการ 

ผูบ้รหิารสงูสดุกลยทุธ ์

ผูจ้ดัการทั�วไป 

 

ผูบ้รหิารสงูสดุ – การบรหิารพอรต์ Private 

Equity 

 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

บจ. เวิลดล์ีส  

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยCIMB Bank สาขา

ลอนดอน 

Private Equity – Portfolio Management (CIMB 

Group) 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 188 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

20. นายประภาส  ทองสขุ 

 อาย ุ57 ปี 

    ผูบ้รหิารสงูสดุสื�อสารองคก์ร 

 วนัทีไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 1 เมษายน 2553 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หาร ศาสตร ์ 

   - ปรญิญาตร ีครุศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณ์

 มหาวิทยาลยั     

ประวัตกิารอบรม 

-  หลักสูตรผู้บริหารการสื�อสารมวลชนระดับสูง

ดา้น 

    กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์(บสส.)       

รุน่ที� 9  ปี 2562 สถาบนัอิศรา 

-    A Business Creativity (ABC) รุน่ที� 8 ปี 2561         

     มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

-    วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที� 59  

 (2559-2560) 

-   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู “CIMB Leadership”  

    รุน่ที� 3 INSEAD University         

 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2547 - 2553 ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที�บรหิารสื�อสารการตลาด  บมจ. บตัรกรุงไทย 

21.  นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 

 อาย ุ 51   ปี 

      ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตังิาน 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 24 กมุภาพนัธ ์2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- Master of Arts in Economic Development 

and Policy Analysis, University of 

Nottingham, U.K. 

- Master of Business Administration in 

Finance, University of Texas at San Antonio, 

U.S.A. 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถอืหุ้นในธนาคาร - - - 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

 
ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี - บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทั�วไป 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูร Central Bank Course 

- หลกัสตูร Bourse Game ซติี �แบงค ์

- หลกัสตูร Commercial Banking Course 

- หลกัสตูร Risk Management in Financial 

Institutions 

- หลกัสตูร Macroeconomic Management , 

SEACEN, ประเทศมาเลเซีย 

- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical 

Guide 25/2016 (ACPG) สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program Class 

70/2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

-   หลกัสตูร Director Certification Program 

276/2019 (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

 

 

ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 

มี.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 

 

พ.ย. 2548 - ก.พ. 2558 

ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548 

Executive Vice President, Compliance 

Executive Vice President, Compliance & 

Procedure Sector 

Executive Director, Head of Compliance 

Assistant Vice President, Compliance 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 

ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส 

ธนาคารดอยซแ์บงค ์

 

22. นายลมิ ยอง เทียน 

 อาย ุ 39    ปี 

    ผูบ้รหิารสงูสดุกลยทุธ ์

 วนัทีไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 1 สงิหาคม 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 Bachelor of Arts in Computer Science and 

Economics of Cornell University, Ithaca, 

นิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

 CIMB Thai  Bank Public Company Limited                    แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

ประวัตกิารอบรม 

CIMB-INSEAD Leadership Programme  – 

Cohort 7 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2551 – 31 ก.ค. ���� 

 

กรรมการ Corporate Strategy and Planning 

 

CIMB Bank Berhad 

 

23.  นายเพา จาตกานนท ์

 อาย ุ49    ปี 

      ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกิจบรหิารเงิน 

 วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง  29 กรกฎาคม 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์University of 

Washington 

 

ประวัตกิารอบรม 

-   CIMB-INSEAD Leadership    

-   IFRS9: Impact&Opportunities to Treasury    

-   Code of Conduct for Treasury   

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 

2563 

 

�� พ.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 

2560 

 

�� พ.ค. 2557 - 15 พ.ย. 

2558 

 

พ.ย. 2555 - เม.ย. 2557 

 

 

รองผูบ้รหิารสงูสดุธรุกิจบรหิารเงิน รองธรุกิจ

บรหิารเงิน 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองสายบรหิารเงิน     

      

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรหิารเงินและคา้

ผลติภณัฑก์ารเงิน 

 

 

Head of Fixed Income and Capital Markets 

(Treasurer) 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

 

Credit Agricole-CIB Bank, Bangkok 

 

 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2552 

 

ก.ย. 2536 - ก.ค. 2545 

Head of Rates for SE Asia 

 

Senior Trader, IRD 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ประเทศสงิคโปร ์

 

ธนาคารฮ่องกงและเซี �ยงไฮแ้บงกิ�งคอรป์อเรชั�น  

 

24.  นายไพศาล ธรรมโพธิทอง 

 อาย ุ54 ปี 

      ผูบ้รหิารสงูสดุธุรกรรมการเงิน 

      วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที�  1 พฤษภาคม  2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (วท.บ.) / วิศวกรรมเคมี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต(วท.ม.) / วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร Leader as a coach 

- หลกัสตูร Marketing in Action 

- หลกัสตูร Practical Trade Finance 

- หลกัสตูร Working Capital Solution 

- หลกัสตูร Blue Ocean 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2557 - 2561 

2557 - 2557  

 

2555 - 2556 

2552 - 2555 

 

2542 - 2552 

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 

บมจ. ธนาคาร ธนชาต 

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์

 

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์

บมจ. ธนาคาร ทหารไทย 

 

บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

25.  นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพมิพ ์

 อาย ุ52 ปี 

        ผูบ้รหิารสงูสดุ  บรหิารงานประสบการณล์กูคา้   

  วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 1 สงิหาคม  2561  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ ดา้นการเงินและธรุกิจ

ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์มล

รฐัมิสซูรี� ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการ/องคก์รอื�น 
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

การถอืหุ้นในธนาคาร - ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั  

ธรรมศาสตร ์ 

 

ประวัตกิารอบรม 

- หลกัสตูร Situational Leadership Programme 

- หลกัสตูร Coaching for Trusted Leader 

- หลกัสตูร Crisis Communication Framework 

- หลกัสตูร Kindness Service Recovery 

Programme 

- หลกัสตูร 9 Gears Business Performance 

- หลกัสตูร One-Minute Manager 

- - - 
จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรส หรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 
ประสบการณท์าํงาน  

2556 - 2561 

 

 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาคณุภาพบรกิาร  

 

บมจ. ธนาคาร ยโูอบี (ไทย) 

 

 

  

26.  นางสาวปาจรีย ์ ทองวานิช 

 อาย ุ40 ปี 

        ผูบ้รหิารสงูสดุกฎหมาย  

  วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 1 พฤษภาคม 2561 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  นิตศิาสตรม์หาบณัฑิต เกียรตนิิยมดีเยี�ยม 

มหาวิทยาลยัวอรร์กิ สหราชอาณาจกัร 

- นิตศิาสตรบ์ณัฑิต เกียรตนิิยมอนัดบั 2 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

-  หลกัสตูรอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพการบรหิาร   

 (หลกัสตูรสาํหรบัผูบ้รหิารหญิง) ธนาคาร 

   สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ กรุงจาการต์า ประเทศ

อินโดนีเซีย 

- หลกัสตูรการ  Coaching ใหเ้กิดผล ธนาคาร

สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

- หลกัสตูรพฒันาสง่เสรมิสาํหรบัทนายที�ปรกึษา  

บรษัิท คลฟิฟอรด์ ชานซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์และกิจการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง  -ไมม่-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559 - 2561 

2557 - 2559 

 

2555 - 2557 

 

2552 - 2555 

2550 - 2552 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ดา้นกฎหมาย 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย 

สถาบนัธนกิจ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย สถาบนัธน

กิจ 

ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมาย สถาบนัธนกิจ 

ที�ปรกึษากฎหมายอาวโุส 

บมจ. ซีไอเอม็บีไทย  

บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย)  

 

บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย)  

 

บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย)  

บจ. คลฟิฟอรด์ ชานซ ์(ประเทศไทย)  

27.  น.ส.แวววลยั วฒันา คุณวุฒิทางการศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  
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ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

 อาย ุ5� ปี 

        ผูบ้รหิารควบคมุการเงิน 

  วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 17 กนัยายน 2561 

 

 - Master of Science in Accounting, 

Thammasat University 

 -  B.B.A Accounting, Thammasat University 

ประวัตกิารอบรม 

  - New Financial reporting standards (TFRS9, 

TFRS16, etc)   

- PWC Thailand’s 2019 Symposium 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์และกิจการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

การถอืหุ้นในธนาคาร ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 

- โดยตนเอง -ไม่ม-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
2554 - 2561 Financial Control  บมจ. ธนาคาร ทหารไทย 

28. นางปฏิมา จาํปาสตุ 

      อาย ุ57 ปี 

      เลขานกุารบรษัิท 

      วนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง วนัที� 30 กนัยายน 2562 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม 

- Effective Minute Taking Program (IOD) – 2558 

- Ultimate Leadership 2557 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- - - 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์และกิจการ/องคก์รอื�น 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

การถอืหุ้นในธนาคาร - - - 

จาํนวนหุน้ที�ถือ ณ สิ �นปี พ.ศ. 2563 ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 194 

ชื�อ-สกุล/อายุ/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับแต่งตั�ง คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องคก์รอื�นและประสบการณท์าํงาน  

- โดยตนเอง -ไม่ม-ี 

- โดยคูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 

 

- Board Reporting Program (IOD) - 2557 

- Company Reporting Program (IOD) – 2557 

- Company Secretary Program (IOD) – 2557 

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย – 

 Director Certificate Program (DCP) 98/2551 

ต.ค.2561 -ก.ย. 2562 

ก.พ. 2550 - เม.ย. 2561 

ม.ค. 2546 -ม.ค. 2550 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส 2, ผูบ้รหิารสงูสดุสาํนกั

เลขานกุารบรษัิท 

นกัแปลภาษา 

นกัแปลภาษา 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

 

บมจ. ธนาคารยโูอบี 

 

White & Case (Thailand) Limited 

Johnson Stokes and Master 
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�.� รายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหุน้ธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เปรยีบเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

รายละเอียด 
จาํนวนหุ้นที�ถอื 

ณ วันที� 31 ธ.ค. 63 
 (หุน้) 

จาํนวนหุ้นที�ถอื 
ณ วันที� 31 ธ.ค. 62 

(หุน้) 

จาํนวนหุน้ที�

เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ�น 
(ลดลง) 

นายสธีุร ์โลว้โสภณกลุ   

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร 

 
 

 
1 

          
       - 

- บจ. เวิลดล์สี 

- บจ. ซีท ีคอลล ์

- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้

1 

6 

2 

111 

   6 

    2 

         - 

         - 

           - 

นายเศรษฐจกัร ลยีากาศ 

ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตังิาน   

- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้      2     2 

 

 

- 

นางสาวอรอนงค ์อดุมกา้นตรง  

ผูบ้รหิารผลติภณัฑส์นิเชื�อรายยอ่ยและผลติภณัฑบ์ตัรเครดติ   

- บจ. ซีท ีคอลล ์       1   1 

 

 

              - 

นายธนิต ออ่นนชุ    

ผูบ้รหิารจดัซื �อจดัจา้งและบรหิารสาํนกังาน 

- บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้      2   2        

 

 

              - 
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เอกสารแนบ 2 

 
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท  บริษัทยอ่ย  บริษัทอื�น หรือบริษัทที�เกี�ยวขอ้ง (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563) 

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

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง D, A,E,K    A D G A                  

2.  นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ D,C,J,Q        
C,I

,M  
D,
N 

A A A            
 

3.  นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิริกุล D,C,H             
C,
H 

D,
A 

D,
A 

C C D R B D D D 
 

4.  นายชาญมนู สมุาวงศ ์ D,C,I,L                        S 

5.  ดร.รอม หิรญัพฤกษ ์ D,C,I,O                         

6.  นายนิติ  จงึนิจนิรนัดร ์   D,C,I                         

7.  นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ D,C,P                         

8.  เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ 

ราชิด 

D,F,Q    
                     

9. นายฮาฟริซ บิน อบัดลุ ราฮม์นั D,Q                         

10. ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮม์ดั  D,F                         

11. นายสธีุร ์ โลว้โสภณกุล D,F,Y                         

12. นายอาทิตย ์มาสถิรกุล AE                         

13. นายพรชยั ปัทมินทร AE                         

14. นางบษุกร พุทธินนัทน ์ AE                         

15. นางสาวสิริพร  สนั�นไพเราะ AE                         

16. นางกนกไพ วงศส์ถิตยพ์ร AE                         

17. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว AE                         

18. นายตนั คีท จิน AE                         

19. นายลิม ยอง เทียน  AF                         

20. นายประภาส  ทองสขุ AE                         

21. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง AF                         

22. นายเพา จาตกานนท ์ AE                         

23. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ AE                         

24. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ ์ AF                         

25.นางสาวปาจรีย ์ทองวานิช AF                         
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รายชื�อ ธนาคาร 
บริษัทย่อย บริษัทอื�นหรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

1.  ดาโต๊ะ โรเบิรต์ แชบ เด๊า เม็ง D, A,E,K                            

2.  นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ D,C,J,Q                            

3.  นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิริกุล D,C,H                            

4.  นายชาญมนู สมุาวงศ ์ D,C,I,L    C,I,M C,I                       

5.  ดร.รอม หิรญัพฤกษ์ D,C,I,O      T C,I U                    

6.  นายนิติ  จงึนิจนิรนัดร ์   D,C,I         V W                  

7.  นายณฐัศกัดิ� โรจนพิเชฐ D,C,P           D D D X              

8.  เอ็นจิก โอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ 

ราชิด 

D,F,Q    
           Z AA      

  
 

   

9. นายฮาฟริซ บิน อบัดลุ ราฮม์นั D,Q                 D D D D D AB      

10. ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮม์ดั  D,F    
                  

 AC, 
F 

AC, 
F 

   

11. นายสธีุร ์ โลว้โสภณกุล D,F,Y                         D   

12. นายอาทิตย ์มาสถิรกุล AE                          AD  

13. นายพรชยั ปัทมินทร AE                            

14. นางบษุกร พุทธินนัทน ์ AE                            

15. นางสาวสิริพร  สนั�นไพเราะ AE                            

16. นางกนกไพ วงศส์ถิตยพ์ร AE                            

17. นายเจสนั ลีออง ก๊อก ยิว AE                           D 

18. นายตนั คีท จิน AE D  D                         

19. นายลิม ยอง เทียน  AF                            

20. นายประภาส  ทองสขุ AE                            

21. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง AF                            

22. นายเพา จาตกานนท ์ AE                            

23. นายเศรษฐจกัร ลียากาศ AE                            

24. นางสาวอทุยัวรรณ สขุพรรณพิมพ ์ AF                            

25.นางสาวปาจรีย ์ทองวานิช AF                            
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หมายเหต ุ

A ประธานกรรมการ B รองประธาน C กรรมการอสิระ 

D กรรมการ E กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร F กรรมการบรหิาร 

G Trustee H ประธานกรรมการตรจสอบ I กรรมการตรวจสอบ 

J ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดูแล

กจิการ 

K กรรมการและประธานสาํรองคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

สรรหา และการกาํกบัดูแลกจิการ 

L กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบั

ดูแลกจิการ 

M กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน N กรรมการ และกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา O ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance 

Committee 

P กรรมการและประธานสาํรอง Board Risk and Compliance 

Committee 

Q กรรมการ Board Risk and Compliance Committee R President 

S Legal  Head T กรรมการผูท้รงคณุวฒุคิณะกรรมการนโยบายฯ U ผูจ้ดัการร่วม 

V กรรมการในคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยันวมนิทราธิ

ราช 

W กรรมการในคณะอนกุรรมการทดสอบความรูข้องผูส้อบบญัชรีบั

อนญุาต 

X ที�ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท 

Y รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร Z Head, Group Wholesale Banking   AA Deputy CEO, Malaysia 

AB Vice President AC Group CEO AD กรรมการมอีาํนาจลงนาม 

AE รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ AF ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

 

บริษทัยอ่ย 

1. บรษิัท ซีไอเอม็บ ีไทย ออโต ้จาํกดั 2. บรษิัท เวลิดล์สี  จาํกดั 3. บรษิัท ซีท ีคอลล ์จาํกดั 

 

บริษทัอื�นหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

1. Malaysian Investment Banking Association 2. Asian Banking School Sdn Bhd 3. Yu Cai Foundation 

4. CIMB Investment Bank Bhd 5. บมจ. สหยูเนี�ยน 6. บมจ. บา้นป ู

7. บจ. ไทยอสีเทริน์ กรุ๊ป โฮลดิ�ง 8. Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเลเซีย) 9 Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 

(มาเลเซีย) 

10. บมจ. อมตะ วเีอน็ 11. Amata Township Long Thanh Join Stock Company 12. Amata City Long Thanh Join Stock Company 
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13. Amata City Bien Hoa, Vietnam 14. บจ. บรหิารสนิทรพัย ์รชัคาร 15. คณะกรรมการพฒันาความเขม้แข็งดา้นจีนศกึษา 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ

16. สมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 17. สภาธุรกจิตลาดทนุไทย (FETCO) 18. ศูนยเ์พิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิ (CBCE) 

19. โครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ (CAC) 

20. มูลนธิิทสิโกเ้พื�อการกศุล 21. บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท 

22. บมจ. ฟินนัซ่า 23. บจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า 24. สาํนกังานคณะกรรมการรกัษาความมั�นคงปลอดภย้

ไซเบอรแ์ห่งชาต ิ(สกมช.) 

25. บจ. ชคิ รพีบับลคิ 26. บจ. วตท.เพื�อสงัคม 27. มหาวทิยาลยันวมนิทราธิราช 

28. สภาวชิาชพีบญัช ี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 29. บจ. ตงิส ์ออน เนต็ 30. บจ. ยูโรโว เซาทอ์สีท ์เอเชยี 

31. บจ. ดจิิเวลท ์ 32. บจ. อเีลริน์นติี � (ประเทศไทย)    33. CIMB Group Holding Bhd 

34. CIMB Bank Malaysia 35. Mount Terra Investments Limited 36. Mount Gading Ventures Sdn Bhd 

37. Gunung Nuang Ventures Limited 38. Teluk Dalam Investments Limited 39. Pagon Hill Investments Limited 

40. Khazanah Nasional Berhad, Malaysia 41. CIMB Group Holdings Berhad 42. CIMB Bank Berhad 

43. คณะกรรมการตลาดการเงนิไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 44. บรษิัท แอดแวนซ์ บซิิเนส เมเนจเมนท ์คอรเ์ปอรเ์รชั�น (จาํกดั) 45.  Principal Asset Management CO., Ltd. 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร (Compliance) 
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รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของธนาคาร  

 

รายละเอียดประวตัิการศกึษาและประสบการณก์ารทาํงานของผูบ้รหิารสงูสดุตรวจสอบภายในและผูบ้รหิาร

สงูสดุกาํกบัการปฏิบตังิาน ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 1 ขอ้ �� และ ขอ้ �� 

 

หน้าที�ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดกาํกับการปฏิบตัิงาน 
 

ผูบ้รหิารสงูสดุกาํกบัการปฏิบตัิงานมีหนา้ที�ความรบัผิดชอบในการเป็นศนูยก์ลางการกาํกบัดแูลการดาํเนินธุรกิจ

ของธนาคาร ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของหนว่ยงานทางการที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทางการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร  

ทั�งนี � คณะกรรมการธนาคารไดอ้นมุตัินโยบายและระเบียบปฏิบตัิ เรื�อง การปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องกลุม่ CIMB เพื�อให้

ผูบ้ริหารระดับสูงและพนักงานของธนาคารทุกคนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับ นโยบาย และขอ้กาํหนดของ

หนว่ยงานทางการที�เกี�ยวขอ้งดงักลา่ว ใหถ้กูตอ้งครบถว้น และเป็นไปอยา่งเครง่ครดั 
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รายงานเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 
 

- ไมม่ี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน  

ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบดว้ย  

1. นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชาญมน ู สมุาวงศ ์  กรรมการ 

3. ดร.รอม  หิรญัพฤกษ์  กรรมการ  

4. นายนิติ  จึงนิจนิรนัดร ์  กรรมการ  

                                                             

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที�ตามขอบเขต ความรบัผิดชอบที�ระบุในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนนุการกาํกับดูแลกิจการที�ดีของ

ธนาคารในเรื�องความรบัผิดชอบ ความโปรง่ใส ความเป็นธรรม และความซื�อสตัย ์รวมถึงการตรวจสอบและถ่วงดลุ เพื�อ

รกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชนส์งูสดุของผูม้ีสว่นไดเ้สียของธนาคาร  ในระหว่างปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม 15 ครั�ง เป็นการประชมุรว่มกบัฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารกลุม่งานที�เกี�ยวขอ้ง ผูต้รวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบบญัชี โดย

ไดร้ายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั�ง ซึ�งการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบมี

สาระสาํคญัดงันี � 

 

งบการเงนิ 

สอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส รายงวดครึ�งปี และงวดประจาํปีของธนาคาร และงบการเงินรวมธนาคารและ

บริษัทย่อย รว่มกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารสงูสดุการเงิน เพื�อพิจารณาความครบถว้นถูกตอ้งของการแสดงขอ้มลูในงบ

การเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไป รวมถึง

ขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจธนาคารและบรษัิทในเครอื   

 
ระบบการควบคุมภายใน 

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงการควบคมุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรบัมือ

ภยัคกุคามไซเบอร ์โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี ผล

การตรวจสอบของผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการตรวจสอบโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลของ

ทางการที�เกี�ยวขอ้งกับธนาคารและบริษัทในเครือ เพื�อใหม้ั�นใจว่าการควบคุมภายในและกระบวนการจัดทาํรายงาน

ทางการเงินมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามดูแลใหม้ีการดาํเนินการแก้ไขประเด็นที�พบจากการ

ตรวจสอบใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมภายในเวลาที�กาํหนด นอกจากนั�น คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้นะนาํใหธ้นาคารจดัทาํ

และ/หรอืปรบัปรุงนโยบายและขั�นตอนการปฏิบตัิงานเพื�อเสรมิสรา้งระบบการควบคมุภายในใหด้ีขึ �น 
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ระบบการบริหารความเสี�ยง 

สอบทานความมีประสิทธิผลของกระบวนการและระบบการบรหิารความเสี�ยงรว่มกบัผูบ้ริหารสงูสดุบรหิารความ

เสี�ยง โดยพิจารณาจากรายงานการบริหารความเสี�ยงดา้นต่างๆ และแนวทางในการจัดการปัจจัยความเสี�ยงและความ

เสยีหายที�เกิดขึ �น เพื�อใหม้ั�นใจวา่ระบบการบรหิารความเสี�ยงมีความเหมาะสม 

 
การปฎิบัติตามกฎระเบียบ 

สอบทานความมีประสทิธิผลของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์ามที�หนว่ยงานกาํกบัดแูลของทางการกาํหนด รวมทั�ง

ติดตามและควบคมุใหม้ีการดาํเนินการแกไ้ขประเด็นขอ้ตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบของหนว่ยงานกาํกบัดแูลของ

ทางการอยา่งเหมาะสมโดยฝ่ายจดัการ 

 

ผู้ตรวจสอบภายนอก 

สอบทานและประเมินความเป็นอิสระ คุณวุฒิดา้นวิชาชีพ และผลการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายนอก 

รวมถึงขอบเขตโดยรวมของการตรวจสอบงบการเงินประจาํงวดครึ�งปีและประจาํปี และการสอบทานงบการเงินระหว่าง

กาล อีกทั�งพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีภายนอกที�เหมาะสม นาํเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร เพื�อนาํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัิ  

 

ธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

สอบทานและประเมินธุรกรรมของธนาคารกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัหรอืธุรกรรมที�อาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ก่อนนาํเสนอตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาอนมุตัิ 

 

            การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

สอบทานและอนุมัติกฎบัตรและนโยบายงานตรวจสอบภายใน แนวทางการประเมินความเสี�ยงเพื�อการวาง

แผนการตรวจสอบประจาํปี และแผนการตรวจสอบประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบทาํการสอบทานผลการตรวจสอบ

ภายใน ใหค้าํแนะนาํ และติดตามการดาํเนินการแกไ้ขประเด็นขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบเป็นประจาํทกุเดือน   

 

จากการปฏิบัติภารกิจของคณ ะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลของธนาคารและบริษัทในเครือมีความ

ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัและสอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไป  

ระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี�ยง การกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานใหถ้กูตอ้งตามกฎระเบียบของทางการ และ

กระบวนการตรวจสอบภายในที�มีความเป็นอิสระและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานงานตรวจสอบ มีความเพียงพอเพื�อสนบัสนนุ

การดาํเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจบุนั   

 

   - อรนชุ อภศิกัดิ�ศริกิลุ - 

  (นางอรนชุ อภิศกัดิ�ศิรกิลุ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกจิการ 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการธนาคารจาํนวน 3 คน เป็น

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร 1 คน โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ ทั�งนี � คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน   สรรหา และการกาํกับดแูลกิจการ มีความรบัผิดชอบหลกัเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ และนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของธนาคาร 

ในปี 2563 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดูแลกิจการมีการประชุมทั�งสิ �น 13 ครั�ง ซึ�งมีการ

ดาํเนินงานที�สาํคญัดงันี � 

 

1. คดัเลือกกรรมการ และผูบ้ริหารธนาคารที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ไดแ้ก่ ตาํแหน่งรกัษาการ

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และตาํแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�

บริหาร โดยกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื�นๆ ที�เหมาะสมกับภาระหนา้ที�และความรบัผิดชอบ เพื�อเสนอ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ ก่อนนาํเสนอขออนมุตัิตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2. พิจารณาการแต่งตั�งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทในเครือของธนาคาร และเสนอคณะกรรมการธนาคาร

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

3. จัดใหม้ีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดับสูงเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และ

นาํเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชนท์ี�เหมาะสม 

4. ทบทวนและพิจารณาการปรบัเงินเดือนและโบนสัประจาํปีโดยรวมของพนกังานธนาคาร และนาํเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณาอนมุตัิ 

5. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ สาํหรบักรรมการและพนกังานของธนาคาร เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร

กาํกบัดแูลกิจการของหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง และนาํเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ  

6. ดแูลและใหค้าํแนะนาํการทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) ซึ�งเป็นกระบวนการสาํคญัในการ

เตรยีมการสบืทอดตาํแหนง่งานสาํคญัๆ ที�มีผลกระทบอยา่งสงูหากขาดผูส้บืทอด (Critical Position)   

7. ทบทวนแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเพื�อใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งนาํไปปฏิบตัิ และนาํเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณาอนมุตัิเพื�อสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีของธนาคาร 

8. ทบทวนการปรบัปรุงสวสัดิการพนกังาน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกาํกับดแูลกิจการพิจารณาแลว้เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้ริหารในปี 2563 มีความเหมาะสมกับภาระหนา้ที�และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคาร 

 

- อนนต ์สริแิสงทกัษิณ - 

(นายอนนต ์สริแิสงทกัษิณ) 

ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบัดแูลกิจการ 



   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)       

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

 

 

เอกสารแนบ 7 หนา้ 209 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

เอกสารแนบ 7 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอ่รายงานทางการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารตอ่รายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักลา่วจดัทาํขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที�รบัรอง

ทั�วไปในประเทศไทย และตามมาตรฐานการบัญชีสากล โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมํ�าเสมอ ตลอดจนใชด้ลุพินิจอย่างระมดัระวงัและใชป้ระมาณการที�ดีที�สดุในการจดัทาํ มีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่าง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมทั�งการปฏิบตัิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

คณะกรรมการธนาคารไดจ้ัดใหม้ีและดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผลเพื�อใหม้ั�นใจได้

อยา่งมีเหตผุลวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์นิ และเพื�อให้

ทราบจดุออ่นเพื�อปอ้งกนัมิใหเ้กิดการทจุรติหรอืการดาํเนินการที�ผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

ในการนี � คณะกรรมการธนาคารไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�มิใช่ผูบ้ริหารเป็น

ผูดู้แลรบัผิดชอบเกี�ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องนี � ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ และ

สามารถสรา้งความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตผุลต่อความเชื�อถือไดใ้นงบการเงินของธนาคารและบรษัิทยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2563 

  

 

 

 

 

          - โอมาร ์ซิดดกิ บนิ อามนิ โนเออร ์ราชดิ -                          - พอล วอง ชี คนิ - 

 (นายโอมาร ์ซิดดิก บิน อามิน โนเออร ์ราชิด)                                            (นายพอล วอง ชี คิน) 
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