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จุดเดน
ทางการเงิน

 2552 2551 2550 2549 2548 
  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สำหรับป
งบการเงินรวม

 2552 2551 2550 2549 2548 
  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.00 (0.95) (3.26) (1.81) 0.24  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน       (%) 0.03 (68.07) (277.45) (68.85) 7.54  

กำไรสุทธิ                    (%) 0.02 (16.56) (66.94) (27.98) 5.87  

อัตราสวนเงินกองทุนตอ

สินทรัพยเสี่ยง                (%) - - - 5.95 8.56

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.04 (1.34) (3.50) (1.83) 0.24  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน       (%) 1.09 (86.44) (215.13) (64.09) 7.57  

กำไรสุทธิ                    (%) 0.78 (27.97) (83.58) (31.43) 6.15  

อัตราสวนเงินกองทุนตอ

สินทรัพยเสี่ยง                (%) 11.99 5.80 1.48 5.95 8.56

สำหรับป
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราผลตอบแทน
ผูถือหุน

(86.44)% ป 2551

(1.34)% ป 2551

(สิ้นป 2552)
1.17 บาท
(สิ้นป 2551)
* แหลงที่มา: Bloomberg

องคประกอบของรายได

ราคาปดตลาด 
ณ วันสิ้นป*

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

(2,787 ลานบาท)

(สิ้นป 2551)

เงินใหสินเชื่อ

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย

คาธรรมเนียมและบริการ

กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต

รายไดอื่น
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สำหรับป

สินทรัพยรวม  138,903 212,720 204,154 219,917 269,175

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธ ิ  77,132 82,610 88,372 99,292 119,219

หนี้สินรวม  131,280 207,685 202,740 214,426 260,690

เงินรับฝาก 88,424 160,006 166,183 181,319 194,573 

สวนของผูถือหุน  7,623 5,035 1,414 5,491 8,485

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 7,391 10,975 13,936 13,472 8,725

รายไดรวม 8,851 9,963 8,886 14,249 9,925

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป 

สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ 69 (2,787) (7,427) (4,479) 611

กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01 (0.43) (3.72) (3.07) 0.48

มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน         (บาท) 0.57 0.75 0.64 3.68 6.96

 2552 2551 2550 2549 2548 
  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม

สำหรับป
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท

 2552 2551 2550 2549 2548 
  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยรวม  140,342 214,051 205,753 219,470 269,838

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ  78,299 83,657 88,097 96,073 119,657

หนี้สินรวม  132,397 208,916 205,042 215,186 261,273

เงินรับฝาก 88,399 159,777 166,029 181,219 194,447 

สวนของผูถือหุน  7,944 5,135 711 4,284 8,565

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 7,754 11,367 14,469 13,796 8,839

รายไดรวม 9,885 12,017 10,351 15,810 10,420

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป 

สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคารฯ 1.70 (1,990) (6,929) (4,423) 611

กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.00 (0.31) (3.70) (3.32) 0.48

มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน        (บาท) 0.59 0.77 0.31 3.09 6.96

เราเริ่มตนดวยความมั่นใจ และคงความมุงมั่นที่จะสราง
ผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
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สารจากประธานกรรมการ

ผมรูสึกยินดีท่ีไดนำเสนอรายงานประจำปคร้ังแรกในฐานะ

ประธานกรรมการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ป 2552 นับเปนปที่ทาทายที่สุดสำหรับธุรกิจธนาคารไทย

นับตั้งแตวิกฤตการณเศรษฐกิจในป 2540-2541 เหตุการณสำคัญ 

2 เหตุการณ ไดแก วิกฤตเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดทาง

การเมือง เกิดขึ้นเกือบจะพรอมกัน สงผลใหเศรษฐกิจไทยหดตัว

รอยละ 2.3 และนับเปนการหดตัวทางเศรษฐกิจครั้งแรกนับตั้งแต

ป 2540

ดังนั้น ผมจึงรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่จะแจงใหทานทราบ

วา ซีไอเอ็มบีไทยไมเพียงแตสามารถกาวผานพนอุปสรรคมาได

ดวยดี แตยังเติบโตแข็งแกรงยิ่งขึ้น ในป 2552 ธนาคารสามารถ

สรางผลกำไรโดยมีกำไรสุทธิ 1.7 ลานบาท หลังจากประสบภาวะ

ขาดทุนมา 3 ป 

ความสำเร็จนี้เปนผลมาจากการทุมเททำงานอยางหนัก 

ธนาคารสามารถเพิ่มรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยจากการเติบโตของ

รายไดคาธรรมเนียม รายไดจากเงินปนผล และกำไรจาก
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การจำหนายการลงทุน นอกจากนี ้ กลยุทธในการปรับฐาน

เงินฝากดวยการปรับปรุงการบริหารจัดการงบดุลไดชวยลด

ตนทุนเงินทุนและเพิ ่มสวนตางดอกเบี ้ย (NIM) แกธนาคาร 

ประกอบกับการที่ธนาคารมีกระบวนสินเชื ่อที ่รอบคอบรัดกุม

และมีการบริหารจัดการความเสี ่ยงที ่ดีขึ ้น ธนาคารสามารถ

ควบคุมสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ไดอยางมีประสิทธิผล 

โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากรอยละ 4.66 ของเงินกูทั้งหมดใน

ป 2551 มาอยูที่รอยละ 5.97 ในป 2552 การเพิ่มขึ้นของ NPL 

นี้ไมไดเกิดจากปริมาณหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น แตมาจากการลดลงของ 

portfolio เงินกู

ธนาคารกาวเขาสู ป 2553 ดวยความมั่นใจ ดวยแรง

ขับเคล่ือนจากลูกคาท่ีมาใชบริการและจากการควบคุมความเส่ียง

ที่ดี แนวโนมเศรษฐกิจโลกยังคงเปนไปในเชิงบวกและเรายัง

คงพรอมที่จะเติบโตตอไปในอนาคต 

ธนาคารมีความมุงมั ่นตั ้งใจที ่จะใชมาตรการตางๆ

ที่จำเปนในการเพิ่มผลกำไรและผลการดำเนินงานเพื่อผูถือหุน 

ธนาคารเชื่อวาดวยกาวยางที่เด็ดเดี่ยวมั่นคง และโครงสราง

พื้นฐานอันแข็งแกรง ผนวกกับการมีรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม 

จะทำใหซ ีไอเอ ็มบีไทยกาวสู อนาคตไดอยางมั ่นใจ ผมมี

ความยินดีและพรอมที่จะทำงานรวมกับคณะกรรมการธนาคาร

และทีมผู บริหารเพื ่อที ่จะทำใหซีไอเอ็มบีไทยเขมแข็งและ

กาวไปขางหนาอยางมั่นคงตอไป

ขอแสดงความนับถือ

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

กรุงเทพฯ เมษายน 2553

ธนาคารมีความมุงมั่นตั้งใจ
ที่จะใชมาตรการตางๆ ที่
จำเปนในการเพิ่มผลกำไร
และผลการดำเนินงาน
เพื่อผูถือหุน
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“กอนอื่น ผมขอขอบคุณพนักงานซีไอเอ็มบีไทยกรุ ปทุกทาน 

ความทุมเทและความริเริ่มสรางสรรคของทุกทานไดมีสวนชวยผลักดัน

การดำเนินงานของธนาคาร”

เศรษฐกิจโลกกำลังเริ่มฟนตัวในป 2552 ความไมแนนอนเกี่ยวกับ

ความคงทนและความตอเนื่องในการฟนตัวทางเศรษฐกิจคอยๆ หดหายไป 

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยก็กำลังปรับตัวดีขึ้นเปนลำดับโดยตลาดทาง

การเงินเริ่มมีความมั่นคงยิ่งขึ้นและคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 

3-4 ในป 2553 ซึ่งแมวาจะต่ำกวาประมาณการระยะยาวที่ตั้งไวแตก็

นับเปนการปรับตัวที่ดีขึ้นจากป 2552 ดังนั้น ความมั่นใจในเศรษฐกิจไทย

จะเพิ่มสูงขึ้นดวย

ทามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและสถานการณทางการเมือง

ที่รอนแรง ธนาคารของเราไดผานความเปลี่ยนแปลงมากมาย ป 2552

นับเปนปแหงการปรับเปลี ่ยนขนานใหญ (Transformation) ของ

ธนาคาร ในชวงตนป 2552 ธนาคารจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวจาก  

25 พันลานบาทเปน 50 พนัลานบาท และลดทุนมาอยูที ่6 พนัลานบาท

เพื่อลดขาดทุนสะสมที่มีอยู 

จากการที่ไดเขาเปนสวนหนึ่งของซีไอเอ็มบีกรุป ธนาคารจึงได

เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เปน ธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซีไอเอ็มบีไทยตั้งเปาหมายอันทาทายที่จะ

เปนหนึ่งในผู นำไมกี ่รายที ่ใหบริการทางการเงินครบวงจรในประเทศ 

ผมเชื่อวา การเปนธนาคารที่ใหบริการครบวงจรจะชวยเพิ่มผลตอบแทนให

แกผูถือหุนไดดวยการนำเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ  อีกท้ังยังชวยเพ่ิม

โอกาสในการทำงานที่มีคุณคาใหแกพนักงานของเราดวย

กลยุทธของธนาคารอิงตามเง่ือนไขทางธุรกิจและโอกาส ซ่ึงสะทอน

ใหเห็นแรงขับเคลื่อนในแตละธุรกิจ ในครึ่งปหลังของป 2552 ธนาคารได

ทำสิ่งที่ทาทายอยางหนึ่งคือ การลดตนทุนทางการเงินและสภาพคลอง

สวนเกิน ทำใหฐานเงินฝากหดลงจาก 160 พันลานบาทในป 2551 เหลือ

เพียง 88 พันลานบาท ณ สิ้นป 2552 ธนาคารยังไดลดตัวเลขงบดุลใน

ดานหลักๆ เชน ในดานสินเชื่อบรรษัทธุรกิจ ธนาคารเลือกลงทุนเฉพาะ

ในบางอุตสาหกรรมและใหคำปรึกษาตางๆ ที่เปนที่ตองการ เนื่องจาก

สถาบันการเงินและลูกคาบรรษัทธุรกิจหลายรายยังคงตองการเพิ่มทุนและ

ปรับโครงสรางธุรกิจทามกลางภาวะเศรษฐกิจที ่บ ีบคั ้น นอกจากนี ้ 

ธนาคารไดใชมาตรการตางๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การดำเนินงาน ในขณะที่การขยายธุรกิจยังคงดำเนินตอไปในดานที่

ตองการเนนโดยเฉพาะ

ธนาคารยังไดเพิ ่มศักยภาพโดยอาศัยความเชี ่ยวชาญภายใน

ซีไอเอ็มบีกรุป โดยเสริมทีมงานที่มีความรูความสามารถในปจจุบันดวย

ทีมผู เชี ่ยวชาญดานธุรกิจรายยอยและวาณิชธนกิจ ธนาคารไดออก

ผลิตภัณฑ CIMB Maxi Return ซึ่งเปนผลิตภัณฑเงินฝากแฝงอนุพันธ

ช ิ ้นแรกของธนาคาร ซึ ่งมอบโอกาสในตลาดอนุพ ันธ ให แก ล ูกค า

รายย อย เม ื ่อส ิ ้นป  2552 ธนาคารย ังได ออก CIMB Preferred 

เพื่อตอบสนองตลาดกลุม Mass Affluent ซึ่งเปนการชวยสรางรากฐาน

ใหแกซีไอเอ็มบีกรุปในดาน Preferred Banking ในภูมิภาคและมอบ

ผลประโยชนตางตอบแทนใหแกลูกคาและทำใหธนาคารเปนที ่ร ู จ ัก

ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร

เพื่อสรางกำไรจากศักยภาพเหลานี้ ธนาคารไดจัดโครงสรางใหม

และคัดเลือกทีมผูบริหารซึ่งมากดวยประสบการณมาเสริมทีมงานของเรา 

โดยเฉพาะในสายบริหารเงิน ดานการเงิน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

และดานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ดวยแนวคิดใหมๆ และดวยการผสาน

ความรวมมือจากบริษัทแม ธนาคารไดผานการปรับเปลี่ยนขนานใหญทั้งใน

ดานโครงสรางองคกร การลดจำนวนหนวยงานที่ทำงานซ้ำซอน และทำให

โครงสรางองคกรของซีไอเอ็มบีไทยมีความซับซอนนอยลง

จุดมุงหมายในการทำธุรกิจของธนาคารคือการชวยใหลูกคา

บรรลุวัตถุประสงคของตนไดอยางตอเนื่อง ธนาคารไดดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรท่ีสำคัญๆ จนสงผลใหตัวเลขผลการดำเนินงานเปนท่ีนาพอใจย่ิง 

กำไรสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นจากที่ขาดทุน 2.78 พันลานบาทในป 2551 

ธนาคารยังคงใหความสำคัญ
กับการดำเนินงานที่ใหคุณคา
คุมกับความไววางใจที่
พนักงาน ลูกคา 
ผูถือหุนและสังคม
ไดมอบใหแกธนาคาร
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

ธนาคารเชื่อมั่นวา ดวยภาพลักษณของความเปนซีไอเอ็มบีไทย ซึ่งเปน 

ธนาคารในประเทศที ่มีเครือขายอันมั ่นคงและบริษัทแมที ่แข็งแกรง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะชวยใหฐานะของธนาคารอยูในระดับ

ที่ดีและแข็งแกรงยิ่งๆ ขึ้นไป ผมรูสึกยินดีที่จะกลาววา ธนาคารของเรา

ยังคงมีแรงขับเคลื่อนตอไปและเราเริ่มตนไดดีทีเดียวสำหรับป 2553 นี้

ขอใหทุกทานเพลิดเพลินกับการอานรายงานประจำปฉบับแรก

ของซีไอเอ็มบีไทยนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายสุภัค ศิวะรักษ

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร

กรุงเทพฯ เมษายน 2553

มาเปนกำไรประมาณ 70 พัน ลานบาทในป 2552 ผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุนเทากับรอยละ 1.09 เทียบกับรอยละ -86.44 ในป 2551 และ

ผลตอบแทนตอสินทร ัพยเท าก ับร อยละ 0.04 จากรอยละ -1.34 

ในป 2551 นอกจากนี้ ดวยศักยภาพภายในภูมิภาคและสภาพตลาดที่ดีขึ้น

ไดชวยทำใหราคาหุนซีไอเอ็มบีไทยปรับตัวสูงขึ้นจากราคา 1.17 บาท 

ตอหุน เม่ือส้ินเดือนธันวาคม 2551 มาอยูท่ี 2.64 บาทตอหุน เม่ือส้ินป 2552

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงใหความสำคัญกับการดำเนินงานที่ให

คุณคาคุ มกับความไววางใจที ่พนักงาน ลูกคา ผู ถือหุ น และสังคม

ไดมอบใหแกธนาคาร มีกิจกรรมดานสังคมมากมายที่เราไดดำเนินการ

ตอจากปที ่ผานมา ตัวอยางเชน การบริจาคเลือด ซึ่งในปนี้มีพนักงาน

สมัครใจเขารวมกวา 600 คนทำใหจำนวนพนักงานที่รวมบริจาคเลือด

เพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนี้ นอกเหนือจากการตอบแทนสังคมที่เราอยูรวมกันแลว 

ธนาคารยังสงเสริมความเทาเทียมกันของทุกคนในสถานที่ทำงาน

ป 2552 ผานไปโดยที่เราสามารถยืดอกดวยความภูมิใจ ธุรกิจ

ของธนาคารพัฒนาดีขึ้นดวยมาตรการการปรับปรุงการปฏิบัติงานตางๆ 
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร 
ซีไอเอ็มบีกรุป (CIMB Group CEO)

เรียน ผูถือหุนทุกทาน

ผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสกลาวแกผูถือหุนของธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หลังจากที่ธนาคารไดผานพนชวงเวลา 1 ป

แหงการปรับเปลี่ยนขนานใหญ (Transformation) มาแลว 

ซีไอเอ็มบีกรุปเขาถือหุนรอยละ 92.04 ของ ธนาคารไทยธนาคาร 

จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2552 หลังจากที่ไดเริ่มตนการเขาซื้อหุนใน

เดือนพฤศจิกายน 2551 โดยซื้อสวนแรกจำนวนรอยละ 42.13 จากกองทุนเพื่อ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และนับจากวันท่ีการซ้ือหุนเสร็จส้ิน 

ซีไอเอ็มบีกรุปก็ไดดำเนินแผนงานและโครงการ Transformation ที่ครอบคลุม

ดานตางๆและชวงเวลานับปมาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกรงและ

สรางความเติบโตใหแกธนาคารในอนาคต

หนึ ่งในแผนงานที ่ดำเนินการในชวงแรกคือการเพิ ่มทุนของ

ธนาคาร โดยใหสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 1:1 และการปรับ

โครงสรางงบดุล ซึ่งทำใหธนาคารมีระดับเงินกองทุนเพียงพอตามหลักเกณฑ

ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด และสามารถรองรับการปลอยสินเชื่อ

ตอไปได มาตรการที่สำคัญอีกมาตรการหน่ึงคือ การพัฒนาทิศทางและกลยุทธ

ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารใหสอดคลองและรองรับวาระการยกระดับ

สูการเปนธนาคารที่มีบริการครบวงจรในระดับภูมิภาคของซีไอเอ็มบีกรุป  

เราไดคนหาและแตงตั้งทีมผูบริหารใหมของธนาคาร ที่สำคัญไดแก 

การแตงตั้งคุณสุภัค ศิวะรักษ นายธนาคารที่มากดวยประสบการณและ

การยอมรับจากบุคคลในวงการ เปนประธานเจาหนาที ่บริหารในเดือน

มีนาคม ตอมาคือ คุณณรงคชัย วองธนะวิโมกษ ซึ่งเขารวมทีมผูบริหารใน

เดือนธันวาคม และ Mr. Raymond Lee ในสายบริหารเงินโดยเริ่มงาน

เมื่อเดือนมีนาคม ผูบริหารทั้งสองเปนผูมีประสบการณอันยาวนานในสาขา

ดังกลาว

เราไดมีการรีแบรนดหรือปรับเปลี ่ยนแบรนดของธนาคารจาก 

BankThai เปน CIMB Thai เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 โดยมีพิธีเปดตัว

อยางยิ่งใหญ ซึ่งไดรับเกียรติจากคุณกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง มาเปนประธานในพิธี และดร. ธาริษา วัฒนเกส  

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  รวมเปนสักขีพยาน

ซีไอเอ็มบีไทยไดรับประโยชนจากทรัพยากรดานตางๆของซีไอเอ็ม

บีกรุป ขณะเดียวกันธนาคารก็ไดแสดงใหประจักษถึงความสามารถในการ

ผสานพลังดวยการรวมมือกับหนวยธุรกิจอื่นๆของซีไอเอ็มบีกรุปดวย
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สำหรับลูกคาบรรษัทธุรกิจหรือลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ทีมตลาดทุนตราสารหนี้ของธนาคารไดเริ่มดีลบุกเบิกดวยการออกหุนกูไมดอยสิทธิไมมี

หลักประกันวงเงิน 35 พันลานบาทของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หุนกูมีหลักประกันวงเงิน 4 พันลานบาทของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 

จำกัด และการออกหุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนหลายครั้ง วงเงินรวม 17.2 พันลานบาท 

สวนลูกคาขนาดกลางและขนาดยอมก็ไดพบกับผลิตภัณฑและบริการใหมๆจากธนาคารที่ใชจุดแข็งจากการที่ซีไอเอ็มบีกรุปมีความเชี่ยวชาญ

ในดานนี้ นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรวมงานใกลชิดกับหนวยงานตางๆทั้งราชการและเอกชนในการนำเสนอเงินกูและบริการสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมโดยเฉพาะเพื่อสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ไดอยางแทจริง ในปจจุบัน ธนาคารมีศูนยธุรกิจ 21 แหงทั่วประเทศที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะในการใหบริการแกลูกคาเปาหมายกลุมนี้

สำหรับลูกคารายยอย ธนาคารไดมีการปรับ Portfolio ลูกคารายยอยและแบงกลุมลูกคาเปนเซ็กเมนตตางๆเพื่อจะไดนำเสนอผลิตภัณฑและ

บริการไดตรงตามความตองการของแตละเซ็กเมนต ที่ผานมาลูกคากลุม Preferred ยังคงเติบโตอยางโดดเดน โดยไดมีการเสนอสิทธิประโยชนพิเศษ

ระดับภูมิภาคแกลูกคากลุมนี้ทั่วประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร นอกจากนี้ ธนาคารไดเปดศูนย CIMB Preferred รวม 7 แหงทั่วประเทศ

ในป 2552 ตลอดจนไดรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ MoneyGram International เพื่อใหบริการโอนเงินผานเครือขายสาขาทั้ง 147 แหงของธนาคาร 

ดวยความเชี่ยวชาญของทีมบริหารเงินซีไอเอ็มบีกรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑสกุลเงินในประเทศ ในป 2552 ธนาคารและซีไอเอ็มบีกรุปยังไดรวมกันพัฒนา

และออกผลิตภัณฑเงินฝากแฝงอนุพันธ Maxi Return สำหรับตลาดลูกคารายยอยในประเทศไทย ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี

การดำเนินงานดานอื่นที่ธนาคารใหความสำคัญในอันดับแรกๆเชนกัน คือ การบริหารความเสี่ยงและการติดตามการชำระหนี้ โดยมีมาตรการ

ตางๆออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพสินทรัพยของธนาคารและแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)    

สำหรับป 2553 ผูถือหุนและลูกคาจะไดพบกับ Transformation ของธนาคารในอีกระดับหนึ่งโดยธนาคารจะดำเนินการเพื่อกำหนดสถานะของ

ธนาคารไมเพียงเปนธนาคารที่ใหบริการลูกคาในประเทศไทยเทานั้น แตจะเปนธนาคารที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหบริการ

ครบวงจร โดยมีศักยภาพในการแขงขันเพียงพอที่จะสนับสนุนใหลูกคาชาวไทยสามารถคาขาย ลงทุน และเดินทางในประเทศอื่นๆทั่วภูมิภาคนี้ 

ในนามของคณะกรรมการและผูบริหารของซีไอเอ็มบีกรุป ผมขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของกับธนาคารทุกทาน ทั้งผูถือหุน ลูกคา หนวยงาน

กำกับดูแล และพนักงานของธนาคาร ที่ไดใหการสนับสนุนธนาคารดวยดีในเสนทางของการปรับเปลี่ยนธนาคารขนานใหญ ผมหวังวาทุกทานจะยังคง

ใหการสนับสนุนธนาคารตอไปในป 2553

          นาเซียร ราซัค

              ประธานเจาหนาที่บริหาร

          ซีไอเอ็มบีกรุป



ผสานความรวมมือ
เพิ่มศักยภาพในการเปนธนาคารที่ ใหบริการ

ครบวงจรในภูมิภาค

Synergy
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ซีไอเอ็มบี ไทย ผสานความรวมมือ
ซีไอเอ็มบีไทยไดรับการเปดตัวอยางเปนทางการในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 

18 พฤษภาคม  2552 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายกรณ จาติกวนิช 

และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ดร. ธาริษา วัฒนเกส และ นับเปน 

การเปดตัวธนาคารในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของซีไอเอ็มบีกรุป ธนาคารใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีเครือขายกวางขวางที่สุด ซีไอเอ็มบีกรุป

ไดขยายเปนธนาคารที่ใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร และพรอมที่จะมอบ

คุณคาที่เหนือกวาใหแกลูกคาทุกระดับ และขยายพื้นที่การใหบริการออกไป

ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สิ่งนี้ทำใหซีไอเอ็มบีไทยตองยกระดับการ

ใหบริการใหมีความเปนเลิศเทียบเทากับซีไอเอ็มบีกรุป ภายใตกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของซีไอเอ็มบีไทยนี้ ป 2552 นับเปนปที่ซีไอเอ็มบีกรุปและ

ซีไอเอ็มบีไทยไดประสานความรวมมือกันเพื่อกาวไปขางหนา

Project Management Office (PMO) กอตั้งขึ้นเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภายในซีไอเอ็มบีไทย ทีมงานประกอบดวยบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญ ภูมิหลัง และสัญชาติที ่หลากหลาย PMO ถือเปนชองทางใน

การสงสารของซีไอเอ็มบีกรุ ป และชวยริเริ ่มโครงการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

ในสายธุรกิจ การประสานความรวมมือกันระหวางซีไอเอ็มบีกรุ ปและ

ซีไอเอ็มบีไทยนั ้นสามารถเห็นไดจากการที ่มีการสื ่อสารสองทาง โดยมี

การปร ับเปล ี ่ยนแนวปฏ ิบ ัต ิตามว ิธ ีของซ ีไอเอ ็มบ ีกร ุ ปบางประการ

ใหเหมาะสมกับความตองการของซีไอเอ็มบีไทย การประสานความรวมมือ

นี ้ได ก อใหเก ิดผลงานตางๆ อาทิ การกอตั ้ง Investment Banking 

ผานดาน Corporate Client Solutions การใหบริการ Visa ผาน ATM 

ของซีไอเอ็มบีไทย  ระยะเวลาการอนุมัติเงินกูที่สั้นขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย

การผสานความรวมมือที ่เหนียวแนนอีกประการหนึ่งสามารถเห็น

ไดจาก Annual Meeting Reception และ CIMB Group International 

Advisory Panel Meeting ป 2552 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ วัตถุประสงคของงาน 

คือ เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ซีไอเอ็มบีกรุปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในฐานะที่เปนสมาชิกใหม

ของซีไอเอ็มบีกรุป ซีไอเอ็มบีไทยไดจัดงานเลี้ยงสำหรับผูบริหารระดับสูงของ

ซีไอเอ็มบีกรุปและซีไอเอ็มบีไทย ซีไอเอ็มบีไทยยังมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

ในดานบรรษัทภิบาลของซีไอเอ็มบีกรุป เดือนพฤศจิกายน 2552 ถือเปน

เดือนที่มีการรวมมือกันทั้งในดานเพลงและวัฒนธรรม มีพนักงานนับพันจาก

ประวัติซีไอเอ็มบีกรุป
ซีไอเอ็มบีกรุปเปนผูใหบริการทางการเงินที่มีขนาดใหญ

เปนอันดับสองและเปนหนึ่งในธนาคารที่ใหบริการครบ

วงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซีไอเอ็มบีกรุป

มีเครือขายรายยอยที่ใหญที่สุดในภูมิภาค โดยมีสาขาถึง 

1,110 แหง ใหบริการครบวงจรในมาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ประเทศไทย และสิงคโปร แกลูกคากวา 10 ลานคน 

ซีไอเอ็มบีกรุปมีพนักงานรวม 36,000 คน รอยละ 81 

อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือคิดเปน

รอยละ 88 ของผลิตภัณฑมวลรวมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซีไอเอ็มบีกรุปมีเครือขายใน 

11 ประเทศ และเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดใน

ซีไอเอ็มบีไทย ในประเทศไทย และเปนผูถือหุนรายใหญ

ในซีไอเอ็มบี ไนอากา ในอินโดนีเซีย

ซีไอเอ็มบีกรุปไดรับการจดทะเบียนที่ตลาดหุน Bursa 

Malaysia ผาน CIMB Group Holdings Berhad 

(เดิมรูจักในชื่อ Bumiputra Commerce Holdings Bhd) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซีไอเอ็มบีกรุปไดรับการ

จัดอันดับใหเปนบริษัทที่มีขนาดใหญเปนอันดับสาม

ในตลาด Bursa Malaysia ดวยทุนจดทะเบียน

ประมาณ 45 พันลานริงกิต (450 ลานบาท)

 “ผมเปนลูกคาของ

ซีไอเอ็มบีไทยมานาน และ

รูสึกประทับใจในบริการ และ

ความออนโยนของพนักงาน 

สำหรับผมแลว เราคือ

ครอบครัวเดียวกัน”

นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร 

ประธานกรรมการ บริษัท 

บาธรูม ดีไซน จำกัด

ลูกคาธุรกิจขนาดกลาง-

ขนาดยอม
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ประเทศไทยเขารวมแขงขันกับพนักงานซีไอเอ็มบีเพื่อเปน ซีไอเอ็มบีสตาร 

ผูเขาแขงขันของไทยไดรับรางวัลที่ 3 ในการแขงขันที่กรุงกัวลาลัมเปอร 

นอกจากการแขงขันรองเพลงแลว ยังมีการจัดการแขงขันกีฬาในซีไอเอ็มบีกรุป 

ไดแก ซีไอเอ็มบี ซีเกมส เปนครั้งแรกที่กรุงจาการตา ซึ่งมีพนักงานชาวไทย

กวา 60 คน เขารวมการแขงขันดังกลาว

ซีไอเอ็มบีไทย มุงมั่นที่จะเติบโตตอไป ดวยการขยายฐานธุรกิจและ

รุกตลาดและภาคธุรกิจที่กำลังเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยโอกาสใหมที่เกิดขึ้นนี้ 

เราจึงไดตั้งเปาการเติบโตของรายไดเอาไวโดยยังคงมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงอยางรอบคอบและมีการจัดการคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ เราไดใช

เทคโนโลยีใหมและตั้งทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ

ดานการจัดการในเวลาเดียวกัน ตัวอยางความสำเร็จดานระบบ ไดแก Murex 

ซึ่งเปนระบบพื้นฐานของสายบริหารเงินที่ซีไอเอ็มบีไทยใชอยู และนับเปนหนึ่ง

ในการดำเนินงานของสายบริหารเงินใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั ่วทั ้ง

ภูมิภาค เชนเดียวกับในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

การประสานความรวมมือระหวางซีไอเอ็มบีกรุปและซีไอเอ็มบีไทย

นำมาซึ่งความหลากหลายของผลิตภัณฑ ถือเปนครั้งแรกที่มีการนำเสนอเงิน

ฝากอนุพันธ Maxi Return แกผูฝากรายยอยในประเทศไทย ความรวมมือ

ระหวางทีมบริหารเงินของซีไอเอ็มบีกรุ ปและซีไอเอ็มบีไทยทำใหการออก

ผลิตภัณฑดังกลาวสำเร็จไดดวยดี ธนาคารไดโฆษณาผลิตภัณฑผานหนังสือ

พิมพและวิทยุระหวางเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2552 ตามมาดวยการ

ออก Preferred Banking ในเดือนพฤศจิกายน CIMB Preferred เปนผลิตภัณฑ

ตัวแรกในประเทศไทยที ่ใหบริการธนบดีธนกิจและสิทธิประโยชนตางๆ

ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมาชิก CIMB Preferred สามารถใช

บริการสิทธิประโยชนตางๆได ที่ศูนย CIMB Preferred กวา 80 แหง 

และสาขาธนาคารกวา 1,150 แหงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ป 2553 และอนาคต เรายังคงมุงมอบประสบการณเหนือระดับแก

ลูกคา ชวยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ นำเสนอผลิตภัณฑและ

บริการที่หลากหลายผานขั้นตอนดำเนินงานที่ไดรับการปรับปรุงแลว และยังคง 

ใหคำแนะนำทางการเงินที่เกี่ยวของโดยละเอียดเพื่อรักษาและดึงดูดลูกคาให

มาใชบริการซีไอเอ็มบีไทย และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ผลิตภัณฑและบริการ 

รวมถึงความสามารถในการขายผลิตภัณฑเพื่อเติบโตตอไปในอนาคต

การผสานความรวมมือระหวางบุคลากร

“หากเราไดเรียนรูสิ่งหนึ่งจากเหตุการณตางๆ

ในปที่ผานมา ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและ

การเขาซื้อกิจการ นั่นก็คือในชวงเวลาเชนนี้ 

ลูกคาตองการและใหความสำคัญกับคำแนะนำ

ที่เปนประโยชนและตรงไปตรงมาจากมืออาชีพ

ซึ่งสามารถอธิบายสถานการณและนำเสนอ

วิธีการแกปญหาใหแกลูกคารายยอยระดับ 

high-end ได ที่ ซีไอเอ็มบีไทย เราได

ดำเนินงานอยางหนักเพื่อชวยลูกคาใหมี

ความมั่นใจในอนาคต ดวยสัมพันธภาพใน

การทำงานที่ดีและการสนับสนุนจาก

ซีไอเอ็มบีกรุป ดิฉันรูสึกโชคดีที่ไดทำงานดาน 

Preferred Banking ที่ซีไอเอ็มบีไทย ป 2552

เปนปแรกของ Preferred Banking 

ในซีไอเอ็มบีไทย การไดเปนสวนหนึ่งใน

การกอตั้งธุรกิจถือเปนความสำเร็จหนึ่งของดิฉัน 

แตความสำเร็จที่ยิ่งใหญที่สุด คือ การเปลี่ยน

แปลงบุคลากรและการประยุกตใชแนวความคิด

ใหมๆไดเปนผลสำเร็จ ความแตกตาง

ทางดานวัฒนธรรม ขอจำกัดทางดานทรัพยากร 

ความสามารถดานเทคโนโลยีอุปสรรค

ดานภาษา และ

ตารางเวลาที่แนนขนัด 

ถือเปนอุปสรรคที่พิสูจน

แลววาเราสามารถ 

เอาชนะได”

วิเวียน ชู

CIMB Preferred

พนักงานมาเลเซียซึ่งยายมาประจำใน

ประเทศไทยในป 2552



การเปล่ียนแปลง
พัฒนาใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมแขงขัน 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

T r a n s f o r m a t i o n
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ซีไอเอ็มบี ไทย ในป 2552

* ผูถือหุนใหญซึ่งมีอำนาจในการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร ไดแก CIMB Bank Berhad ซึ่งถือหุนรอยละ 93.15 ของจำนวนหุน

 ที่ออกและเรียกชำระแลวทั้งหมดของธนาคาร

ขอมูลหลักทรัพย
 ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแลวของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังตอไปนี้

1. ทุนจดทะเบียน 
 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,674,700,582 บาท 

(หกพันหกรอยเจ็ดสิบสี่ลานเจ็ดแสนหารอยแปดสิบสองบาท) 

ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 13,349,401,164 หุน (หนึ่งหมื่น

สามพันสามรอยสี ่สิบเกาลานสี ่แสนหนึ ่งพันหนี ่งรอยหกสิบ

สี ่ห ุ น) มูลคาที ่ตราไวห ุ นละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) 

และไมมีหุนบุริมสิทธิ

2. ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
 ทุนท ี ่ออกและเร ียกชำระแล วของธนาคารเท าก ับ 

6,674,700,582 บาท (หกพันหกรอยเจ็ดสิบสี ่ลานเจ็ดแสน

หาร อยแปดสิบสองบาท) ประกอบดวยหุ นสามัญจำนวน 

13,349,401,164 หุน (หนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบเกาลาน

สี่แสนหนึ่งพันหนี่งรอยหกสิบสี่หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 

บาท (หาสิบสตางค)

ผูถือหุน
 ผูถือหุน 10 อันดับแรกของธนาคาร ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ไดแก

นโยบายเงินปนผลของซีไอเอ็มบีไทย
 ธนาคารมีนโยบายในการจายงินปนผลใหแกผูถือหุนไม

นอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล) 

ในปบัญชีนั้นๆ ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 43 ธนาคาร

“หามจายเง ินปนผลจากเงินประเภทอื ่นนอกจากเงินกำไร 

ในกรณีที ่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงิน

ปนผล เงินกำไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล ใหจัดสรร

เปนเงินสำรองตางๆได ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได

เปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเชนนั้น 

และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน

ทราบในการประชุมคราวตอไป การจายเงินปนผลใหกระทำ

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยัง

ผูถือหุนและใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือ

พิมพดวย” สวนกรณขีองบริษัทยอย การพิจารณาจายเงินปนผล

จะขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการของแตละบริษัทยอยและ

ขึ้นอยูกับกำไรสุทธิของบริษัทดังกลาวดวย

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน สัญชาติ  จำนวนหุนที่ถือ  รอยละ (%)

1. CIMB BANK BERHARD มาเลเซีย 12,435,069,760  93.15

2. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE อังกฤษ  529,733,488  3.97

3. บริษัท ปนทรัพย จำกัด ไทย  118,790,100  0.89

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด ไทย  54,191,110  0.41

5. นายพิสิฐ พฤกษไพบูลย ไทย  17,488,600  0.13

6. นายศิริชัย บูลกุล ไทย  13,209,300  0.10

7. นางจรูญลักษณ พานิชชีวะ ไทย  5,150,085  0.04

8. นายชาญกิจ จิตวัฒนภักดี ไทย  3,556,500  0.03

9. นายไพโรจน เจริญวิสุทธิวงศ ไทย  3,426,500  0.03

10. กองทุนเปดไทยพาณิชยเซ็ท อินเด็กซ ฟนด ไทย  3,013,700  0.02

 ผูถือหุนอื่น 165,772,021  1.24 

 รวมจำนวน     13,349,401,164 100.00

 ผูถือหุนสัญชาติตางดาว    12,970,372,422  97.16

 ผูถือหุนสัญชาติไทย                                     379,028,742  2.84 
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การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร

เราปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรเพื่อ

ใหพนักงานไดทำงานที่ตนมีความรู

ความเช่ียวชาญ มีการรับพนักงานใหม

สำหรับบางตำแหนง รวมทั้งโอนและ

โยกยายพนักงานใหไดทำงานท่ีแตกตาง

ไปจากเดิม เพื่อสรางโอกาสใน

การเรียนรูงานใหมและคนหาศักยภาพ

อื่นๆที่มีในตัวเอง ผูบริหารใหมที่มา

เสริมความแข็งแกรงของทีมบริหารให

แกธนาคาร เริ่มจาก Mr. Raymond 

Lee - สายบริหารเงิน ดร. กองภพ 

วัฒนสิน -ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

Mr. David Lee - สายสารสนเทศและ

ปฏิบัติการ และ นายณรงคชัย 

วองธนะวิโมกษ - CFO ซึ่งรวมงาน

กับธนาคารตั้งแตปลายป 2552  

การอยูรวมกันในองคกร

ที่ซีไอเอ็มบีไทย เราใหความสำคัญ

กับพนักงาน เพราะหากขาดการ

สนับสนุนจากพนักงาน การปรับเปล่ียน

องคกร ยอมยากลำบากยิ่ง ดังนั้น 

การพูดคุยทำความเขาใจเกี่ยวกับ

การเขาซ้ือกิจการโดย CIMB เปนระยะๆ 

เปนสิ่งที่จำเปนโดยเปดโอกาสให

พนักงานไดแสดงความคิดเห็นหรือ

แจงปญหาตอฝายจัดการผาน 

IMPACT Portal ที่อินทราเน็ต 

นอกจากนี้ เรายังจัดใหมีบรรยายสรุป

ระดับสวนงานอยางสม่ำเสมอเพื่อให

มั่นใจวา ขอมูลสำคัญไดมีการถายทอด

อยางทั่วถึงทั้งองคกรซีไอเอ็มบีไทย 

เชื่อมั่นในวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน

ที่เปนเลิศ (High Performance 

Culture) ซึ่งแยกระหวางผูปฏิบัติงานดี 

กับผูปฏิบัติงานไมดีชวง Transformation 

เปนความทาทายและตองอาศัย

ความยึดมั่นและทุมเทของทุกคน

Fitch Ratings

ในไตรมาส 4 ป 2552 ฟทช เรทติ้งส 

ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

ระยะยาว ของ ซีไอเอ็มบีไทย ที่ระดับ 

‘A+(tha)’ แนวโนมอันดับเครดิตมี

เสถียรภาพ แนวโนมเสถียรภาพสะทอน

ถึงการคาดการณความมั่นคงจาก

โครงการ Transformation ตางๆและ

การสนับสนุนจากบริษัทแมอยางตอเน่ือง

การปรับเปลี่ยนซีไอเอ็มบีไทยครั้งใหญ (CIMB Thai Transformation) 

“การเปลี่ยนแปลงของธนาคารเปนซีไอเอ็มบีไทยคาดวาจะชวยทำใหเกิดผลิตภัณฑและ

บริการใหมๆ และดวยเครือขายที่กวางขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ จะเปน

ประโยชนตอผมและลูกคาที่ตองเดินทางบอยอยางแนนอน”

นายวราฤทธิ์ เปลงวาณิช กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทม เดคโค คอรปอเรชั่น จำกัด

ลูกคา CIMB Preferred

“ความสัมพันธของเรากับธนาคารไดเริ่มขึ้นนานมาแลว ผมรูสึกประทับใจกับความพยายาม

ของธนาคารในการแขงขันกับสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญกวาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑและ

บริการที่ดีที่สุดแกเรา ดวยการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนของผูถือหุนรายใหม ผมคาดวา

ผลการดำเนินงานของธนาคารจะดีขึ้น และธนาคารจะยังคงเติบโตตอไป ผมรอที่จะไดรับ

บริการที่ดีกวาเดิมและผลประโยชนตางๆในอนาคต”

นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ รองประธานสำนักการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ

2552
ไตรมาส 1/52 ไตรมาส 2/52 ไตรมาส 3/52 ไตรมาส 4/52

   

                             มีนาคม - เจาหนาที่บริหารสายบริหารเงินคนใหม

                     ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) คนใหม

                              มีนาคม - เมษายน และพฤษภาคม – HQ Meet & Greet โดย CEO

                                  พฤษภาคม - เปดตัว CIMB Thai 

                                    พฤษภาคม - เจาหนาที่บริหารดานบริหารทรัพยากรบุคคลคนใหม

                               พฤษภาคม - มิถุนายน CEOตรวจเยี่ยมสาขา 

                                           มิถุนายน - ประกาศโครงสรางองคกรใหม

                                                              กันยายน - ควบรวม BT Securities และ BIMB GK

                                                                       ตุลาคม - ยายสำนักงานใหญไปที่หลังสวน

                                                                          ตุลาคม - เจาหนาที่บริหารสาย IT และปฏิบัติการ

                                                                              พฤศจิกายน - HQ Meet & Greet โดย CEO

                                                                              พฤศจิกายน - เปดตัว CIMB Preferred 

                                                                                               ธันวาคม - CFO คนใหม
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การปรับภาพลักษณ หรือ Rebranding
 การ Rebranding ของ ซีไอเอ็มบีไทย ประสบความสำเร็จและมีการเปดตัวอยางเปน

ทางการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 สัญลักษณใหมของธนาคารมีความชัดเจนและไมซับซอน 

สะทอนใหเห็นลักษณะสำคัญของ CIMB ไดแก มั่นคง พึ่งพาได และยึดมั่นในสัญญา ในขณะเดียว

กันก็แสดงใหเห็น ความยืดหยุน และพลังขับเคลื่อนที่ไมหยุดนิ่ง รูปธนูเปนสัญลักษณสื่อถึง

ปรัชญาของกลุมที่คิดมุงไปขางหนา ไมเคยหยุดนิ่ง และยังคงพยายามสรางคุณคาเพื่อผูมี

สวนไดเสียทุกกลุม

 การ Rebranding ของซีไอเอ็มบีไทยไมไดเปนเพียงการเปลี่ยนสัญลักษณ แตเปนการ

สื่อถึงการเปลี่ยนธนาคารไปเปนธนาคารในประเทศที่นำเสนอผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรม

แกลูกคาดวยการสนับสนุนจากกลุมธนาคารที่ใหบริการครบวงจรในระดับภูมิภาค 

 ในชวงครึ ่งปแรกของป 2552 สวนหนึ่งของกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ ้นเพื ่อสงเสริม 

Brand ใหม ไดแก กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยเริ ่มดวย โครงการรักษาฐานลูกคา

บรรษัทธุรกิจ ภายใตหัวขอ “บริการที่เปนเลิศคูความรู” หรือ “Excellence Service Together 

with Knowledge” โดยธนาคารไดจัดทัวรศิลปวัฒนธรรม 3 รอบ ไดแก วันที่ 17, 18 มกราคม 

และ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 โดยมีลูกคากวา 150 คนเขารวมในทัวรดังกลาว  

กิจกรรมตางๆ
 ซีไอเอ ็มบีไทยยังคงร ักษาธรรมเนียมปฏิบ ัต ิในการจัดทัวร ศ ิลปว ัฒนธรรมทั ่ว

ประเทศไทยสำหรับลูกคา โดยในป 2552  มีการจัดสองครั้ง ครั้งแรกเปนการทัวร จ.นครปฐม 

สวนครั้งที่สองทัวร  จ.นครราชสีมา – บุรีรัมย นำทัวรโดย อาจารย เผาทอง  ทองเจือ ซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม มีลูกคารวมกิจกรรมทั้งสิ้นกวา 200 คน

 ในเดือนพฤษภาคม 2552 ธนาคารไดเขารวมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมการเงิน 

(Money Expo) 2009 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในงานนี้ธนาคารจัดโปรโมชั่น

“ความสัมพันธของผมกับธนาคาร

ตลอด 7 ปท่ีผานมาดำเนินไปอยาง

ราบร่ืน ธนาคารไดดูแลธุรกิจของ

ครอบครัวเราเปนอยางดี 

ความเปล่ียนแปลงของธนาคารนำส่ิง

ท่ีเหนือความคาดหมายมาสูธุรกิจ

ของเรา ธนาคารแนะนำเราให

แปลงสินทรัพยเปนทุนโดยการ

ขายทรัพยสินสวนหน่ึงของเราใหกับ

ประชาชนผานกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย โดย ซีไอเอ็มบีไทย 

ไดทำหนาท่ีเปนตัวแทนจำหนายและ

สามารถขายหนวยลงทุนใหแก

ลูกคาไดเปนผลสำเร็จ เราม่ันใจวา 

ซีไอเอ็มบีไทย จะอยูเคียงคูเราตลอดไป”

นายเนติ ตันติมนตรี 

กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท มนตรีคลังสินคา จำกัด

ลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

บีที จำกัด
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พิเศษผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคลสำหรับผูมารวมงาน อีกทั้งนำเสนอบริการดานเงินฝาก

สินเชื่อ SMEs และกองทุนรวมตางๆ นอกจากนี้ ยังสรางสีสันใหบูธของธนาคาร

โดดเดนกวาบูธอื่นๆโดยจัดใหมีการกิจกรรมเพื่อการกุศล ซึ่งใหผูรวมงานบริจาคเงิน 20 

บาทตอสิทธิรวมเลนเกมหนึ่งครั้งพรอมกับรับของที่ระลึก เงินที่ไดจากการจัดกิจกรรม

ดังกลาวเกือบ 800,000 บาท ซึ่งธนาคารไดนำไปจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยบริจาค

ใหแกสถานีอนามัยบานรุน จ.พระนครศรีอยุธยา สวนบูธของธนาคารในงานไดรับ

รางวัลดีเดนบูธสวยงามประเภทพื้นที่ขนาดใหญ

 ในเดือนธันวาคม 2552 ธนาคารรวมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงานจัดงานสัมมนาเรื่อง กลยุทธการดำเนินโครงการอนุรักษพลังงาน

สำหรับโรงพยาบาล ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไดมาเปนประธานในงานและ

มอบโลที่ระลึกดานการอนุรักษพลังงานใหแกผูบริหารของโรงพยาบาล 7 แหง

ผลิตภัณฑและบริการใหม
 ในป 2552 ซีไอเอ็มบีไทยนำเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ มากมายเพื่อให

เขาถึงลูกคาแตละกลุม โดยธนาคารผนึกกำลังกับ MoneyGram International  

เปดจุดบริการโอนเงินระหวางประเทศผานสาขาของธนาคารทั ่วประเทศตั ้งแต

เดือนกรกฎาคม กอนหนานั ้นธนาคารเร ิ ่มใหบริการแลกเปลี ่ยนเง ินตราตาง

ประเทศโดยใชรถตู เพื ่ออำนวยความสะดวกแกลูกคาในพื้นที ่ตางๆในกรุงเทพฯ

ตั้งแตเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังใหบริการถอนเงินดวยบัตร VISA โดยผูถือบัตร 

VISA สามารถถอนเงินที่ตู  ATM ของธนาคารไดทุกแหงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน

เปนตนไป ที่สำคัญคือ ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารเริ ่มใหบริการเงินฝากที ่มี

อนุพันธแฝง Maxi Return  ซึ่งเปนผลิตภัณฑเงินฝากนวัตกรรมรูปแบบใหมครั้งแรกของ

ประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน ธนาคารเปดตัว CIMB Preferred นับเปนครั้งแรก

ของประเทศไทยที่ใหบริการธุรกรรมทางการเงินดาน Priority Banking และ Privileges 

ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 ดังนั้น ดวยความเชี่ยวชาญและทรัพยากรตางๆที่ CIMB Group ไดถายทอด

และใหการสนับสนุน ธนาคารจะยังคงมุงมั่นนำเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน

ที่เปนนวัตกรรมใหมๆตอลูกคาอยางตอเนื่องตอไป

 “ผมเปนลูกคาของธนาคารมานาน และรูสึก

ดีที่ไดเห็นการพัฒนาที่สำคัญๆของธนาคาร

ตลอดหลายปที่ผานมา ความสัมพันธของเรา

ดำเนินมากวา 23 ปแลว และคาดวาจะดำเนิน

ตอไปในอีกหลายปขางหนานี้”

นายโยธิน เนื่องจำนงค กรรมการ บริษัท 

โมเดอรนฟอรมกรุป จำกัด (มหาชน)

ลูกคาบรรษัทธุรกิจ

“ผมไดเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งใน

ดานผลิตภัณฑและบริการที่ซีไอเอ็มบีไทย

นำเสนอ ในป 2552 คณะกรรมการบริหารจัด

การใหมของซีไอเอ็มบีไทยยังคงใหการ

สนับสนุนเราทามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

ซึ่งชวยใหเราประสบความสำเร็จไดในวันนี้ 

ผมรูสึกซาบซึ้งในสิ่งที่ซีไอเอ็มบีไทยไดทำเพื่อ

ชวยเหลือเศรษฐกิจของชาติ”

นายธนะชัย สันติชัยกูล 

ประธานกรรมการ เอ็นบีซี

ลูกคาวาณิชธนกิจ
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คณะกรรมการธนาคาร

1. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 
 ประธานกรรมการ 

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง 
 รองประธานกรรมการ  

3. นายสุคนธ  กาญจนหัตถกิจ 
 กรรมการอิสระ / 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นางวาทนันทน  พีเทอรสิค 
 กรรมการอิสระ

 ที่ไมใชผูบริหารของซีไอเอ็มบีกรุป / 

 ประธานคณะกรรมการกำหนด

 คาตอบแทนและสรรหา  

5. นายปรีชา  อุนจิตติ  
 กรรมการ / 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณา

 สินเช่ือระดับ 2 

6. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายเคนนี  คิม  
 กรรมการ

9. นายชิน หยวน หยิน 
 กรรมการ 

10. นายสุภัค  ศิวะรักษ 
 กรรมการผูจัดการใหญ 

 และประธานเจาหนาที่บริหาร
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ประสบการณทำงาน 

2552 - ปจจุบัน 

2552 - ปจจุบัน 

2552 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

 

2546 - 2552 

2548 - 2552 

 

2550 - 2551 

2549 - 2551 

2548 - 2551 

 

2548 - 2551 

2547 - 2551 

2547 - 2551     

2547 - 2551 

2547 - 2551  

2547 - 2551     

2545 - 2551 

2547 - 2549 

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร 

 

กรรมการที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

สรรหา  

กรรมการนโยบายการเงิน  

กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหา

กำหนดคาตอบแทน  

ประธาน  

สมาชิก  

ประธานกรรมการ  

 

ประธาน  

ปลัดกระทรวง  

กรรมการ  

ประธาน  

ประธาน  

ประธาน  

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส    

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม 

บมจ.ปตท. 

 

ธนาคารแหงประเทศไทย   

บมจ. ไทยออยล 

 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมแหงประเทศไทย 

มูลนิธิเพิ่มผลผลิตแหงชาติ   

กระทรวงอุตสาหกรรม 

องคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเซีย 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

สถาบันยานยนต 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย   

บจ. อวิวา (ประเทศไทย) 

นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 
ประธานกรรมการ 

อายุ 62 ป  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  California     

  State University, Northridge, U.S.A  

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ  

  มหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 12 

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการ  

  ปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 39 

 

 

ประวัติการอบรม 

- Role of the Chairman Program (RCP) 

- Current Issue Seminar (CIS)   

- Director Certification Program (DCP)   

- Audit Committee Program (ACP) 

- Financial for Non-Financial Director (FND)  

- Director Accreditation Program (DAP)   

 

การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
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ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหา 
อายุ 59 ป  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- Fellow of the Institute of Chartered  
 Accountants in England and Wales 
- Member of the Malaysian Institute of  
 Accountants 
 
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
ตั้งแต 2549  
Advisor 
CIMB Investment Bank Berhad 
ตั้งแต 2549 
Non - Independent Non - Executive 
Director 
CIMB Group Holdings Berhad 
ตั้งแต 2548  
Director 
CIMB - GK Pte Ltd 
ตั้งแต 2548 
Chairman and Independent 
Non - Executive Director of Tanjong Plc. 
ตั้งแต 2542-2549  
Executive Director 
CIMB Investment Bank Berhad 

นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 63 ป 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท การบัญชี Virginia Polytechnic 
 and State University, USA 
- ปริญญาตรี การบัญชี Virginia Polytechnic 
  and State University, USA 
 
ประวัติการอบรม  
Director Certification Program (DCP) 
 
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
ปจจุบัน 
ที่ปรึกษาคณะบริหาร  
บจ. ไตรคอร เอาทซอสซิ่ง (ประเทศไทย) 
ปจจุบัน 
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)  
บจ. กาญจนพาณิชย ลิสซิ่ง 
2550-2552 
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บลจ. ทหารไทย (หมดวาระ 2 ตุลาคม 2552) 
2541-2552 
กรรมการ  
บจ. เอสเอ คอรปอเรท รีสตรัคเจอริ่ง* 
2529-2552 
กรรมการ  
บจ. อี เอส เซอรวิสเซส* 
2536-2552 
กรรมการ  
บจ. ซีเอ็มซี คอนซัล แตนท เซอรวิสเซส จำกัด* 
2523-2552 
กรรมการ  
บจ. เอซี คอนซัลแตนท เซอรวิสเซส* 
2516-2552 
กรรมการ  
บจ.เคบี แอ็ดไวเซอรี่* 
2521-2549 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  
บจ. ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส 
* อยูระหวางการดำเนินการปดบริษัท 

 

นางวาทนันทน  พีเทอรสิค 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำหนด 
คาตอบแทนและสรรหา 
อายุ 49 ป  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- AB Bryn Mawr College, PA USA.  
   
ประวัติการอบรม  
- Certificate, Singapore Institute of  
 Directors course : Role of Directors 
 
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
ปจจุบัน 
Independent Non-Executive Director  
CIMB Group Holdings Berhad 
ปจจุบัน 
Director  
Asia Capital Advisory PTE Ltd 
2539-2549 
Chief of staff, Asia ex-Japan 
Managing Director, Investment Banking 
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นายชัชวาล เอี่ยมศิริ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 49 ป 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- M.Sc. in Operation Research 
  London School of Economics and  
  Political Science , University of London 
- B.Sc. in Mathematics 
  Imperial Collage of Science and    
  Technology, University of London 
 
ประวัติการอบรม  
-  Advanced Management Program  (AMP)   
   Harvard Business School 
-  Sasin Senior Executive Program, Sasin  
   Graduate Institute of Business     
   Administration of Chulalongkorn University 
 
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
ปจจุบัน 
กรรมการ 
บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส 
ปจจุบัน 
กรรมการ 
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
ปจจุบัน - 2544  
รองผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี 
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม 

นายปรีชา  อุนจิตติ 
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 
อายุ 64 ป  
  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประวัติการอบรม  
- Director Certification Program (DCP) 
- Finance for Non-Finance Director  (FN) 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
  (IOD)  
 
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน  
ปจจุบัน 
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 
บจ. บีที ประกันภัย 
ปจจุบัน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อีสเทอรนสตาร เรียลเอสเตท 
ปจจุบัน 
กรรมการ 
บจ.อีสเทอรน สตาร รีสอรท 
2547 - 2550 
กรรมการ 
บจ. คอน-พลัส แอนด แมนเนจเมนท 

ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหา 
อายุ 60 ป 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
B.A. (Hons)  International Relations,  
Universiti Malaya 
 
ประวัติการอบรม  
The Non-Executive Director Development 
Series  August 2009  “Corporate 
Governance” by PriceWaterhouseCoopers 
 
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
2548 - 2551 
Ambassador of Malaysia 
The Kingdom of Thailand 
2545 - 2548 
Ambassador of Malaysia 
The Kingdom of Spain 
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นายเคนนี คิม 
กรรมการ 
ประธานสำรองในคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
อายุ 42 ป 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- Masters of Science in Finance,   
  University of Lancaster, UK 
- A fellow of the Association of  
  Chartered Certified Accountants, UK 
- A member of the Malaysian  
  Institute of Accountants 
- A member of Institute of Chartered 
  Accountants in England and  
  Wales, Finance Faculty 
 
ประวัติการอบรม 
Blue Ocean Strategy Course Certification 
Workshop, Various Invited Speakers 
 
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
2544 - ปจจุบัน 
Group Chief Financial Officer and Head  
of Group Strategy and Finance DIvision 
CIMB Investment Bank Berhad 
 

 

นายชิน หยวน หยิน 
กรรมการ  
ประธานสำรองในคณะกรรมการธุรกิจรายยอย 
อายุ 63 ป  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- Master of Business Administration ,  
  University of Hull 
- Bachelor of Economics (Honours),  
  University of Malaysia 
- Fellow of the Chartered Institute of  
  Marketing 
 
ประวัติการอบรม 
- International Banking  
  Program, Manchester Business School 
- Program in Leading Charge &  
  Organizational Transformation, Harvard     
  University  
 
การถือหุนในธนาคาร  (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
2553 
Advisory Board Member  
Official Monetary & Financial Institutions  
Forum (OMFIF) 
2550 - 2552 
Consultant 
TPG, Fort worth, Texas.  
2542 - 2548 
Executive Vice President and Head,  
Group Consumer Financial Services Division 
OCBC Bank, Singapore 

นายสุภัค ศิวะรักษ 
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานคณะกรรมการจัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน 
ประะธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning 
Committee 
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการติดตอ
สื่อสาร 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 
ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายยอย 
ประธานคณะกรรมการ Market Risk Committee 
Thailand 
ประธานคณะกรรมการ Basel ll 
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2  
อายุ 53 ป  
 
คุณวุฒิทางการศึกษ 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร  
  University of Pennsylvania, U.S.A. 
- ปริญญาโท ความสัมพันธระหวางประเทศ   
  Tufts University, Massachusetts, U.S.A. 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร และวรรณคดี  
  ภาษาอังกฤษ Georgetown University, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
- Directors Certification Program (DCP)  
- Directors Accreditation Program (DAP)  
- หลักสูตรผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน  
  (FINEX IV) 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
  รุน 2550 
  
การถือหุนในธนาคาร (0.00%)  
 
ประสบการณทำงาน 
2551 - 2552 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, คาตอบแทน 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
2551 - 2552 
ประธานกรรมการ 
บลจ. ทหารไทย 
2546 - 2551 
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
บมจ.ธนาคารทหารไทย 
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คณะกรรมการจัดการ

1. นางดวงพร สุจริตานุวัต 
 ผูบริหารสูงสุด สายบรรษัทธุรกิจ

2. นายกองภพ วัฒนสิน
 ผูบริหารสูงสุด ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

3. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ 
 ผูบริหารสูงสุด สายกลยุทธและการเงิน

4. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย  
 ผูบริหารสูงสุด  สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม

 (รักษาการ) ผูบริหารสูงสุด สายธุรกิจรายยอย

5. นายสุภัค  ศิวะรักษ 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. นายเอกชัย ติวุตานนท 
 ผูบริหารสูงสุด สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ

7. นางปนุท ณ เชียงใหม 
 ผูบริหารสูงสุด สายบริหารความเสี่ยง

8. นายวี คิม เปง 
 ผูบริหารสูงสุด สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

9. นาย ลี เต็ก เส็ง
 ผูบริหารสูงสุด สายบริหารเงิน



ความตอเนื่อง
ยังคงใหบริการลูกคาดวยความทุมเท

และใสใจเชนเดิม

C o n t i n u i t y
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สรุปเหตุการณสำคัญ

เหตุการณสำคัญ
• 7-9 พฤษภาคม 2552: 
 งาน Money Expo 2009
 จัดขึ้นที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ นับเปน 

 โอกาสอันดีในการเปดตัวซีไอเอ็มบีไทยตอ

 ผูเขารวมงานกวา 700,000 คน ซึ่งไดมี

 โอกาสรับทราบรายละเอียดผลิตภัณฑและ

 บริการของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยยังไดรับ

 รางวัลดีเดน - รางวัลบูธสวยงามประเภท

 พื้นที่ขนาดใหญ อีกดวย

• 18 พฤษภาคม 2552: การปรับเปลี่ยน
 แบรนดของซีไอเอ็มบีไทย
 งานเปดตัวแบรนดไดรับเกียรติจาก

 รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง 

 นายกรณ จาติกวณิช เปนประธานในงาน  

 พรอมดวยแขกผูมีเกียรติกวา 100 ทาน 

 อาทิ ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคาร  

 แหงประเทศไทย และ นางภัทรียา 

 เบญจพลชัย กรรมการผูจัดการ

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• 9-10 มิถุนายน 2552: การประชุม 
 Euromoney Thailand Investment
 ดาโตะ ศรี นาเซียร ราซัค    
 ประธานเจาหนาที่บริหาร ซีไอเอ็มบี กรุป 
 เปนวิทยากรในการประชุมนี้ 
 มีผูเขารวมงานกวา 2,000 รายจาก
 บริษัทไทยและตางประเทศไดเขารวมงานนี้
 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ

• 15 กรกฎาคม 2552: การเปนพันธมิตร
 กับ MoneyGram  International
 ซีไอเอ็มบีไทยประกาศการเปนพันธมิตรกับ

 MoneyGram International เพื่อใหบริการ

 โอนเงินที่สาขาของซีไอเอ็มบีไทยนับตั้งแต

 เดือนกรกฎาคม 2552

• 30 ตุลาคม 2552: งานเลี้ยงตอนรับ   
 International Advisory Panel ของ 
 ซีไอเอ็มบี กรุป
 งานเลี้ยงอาหารค่ำจัดขึ้นที่กองทัพเรือ โดยมีการ
 จัดประชุมประจำปดวยในกรุงเทพฯ ซีไอเอ็มบีไทย
 เปนเจาภาพจัดเล้ียง มีผูบริหารระดับสูงของซีไอเอ็มบี 
 กรุป รวมทั้งแขกและลูกคาผูมีเกียรติของ
 ซีไอเอ็มบีไทยเขารวมงานดังกลาว

การสรางแบรนดของธนาคาร
ป 2552 เปนปแหงการเปลี่ยนแปลงสำหรับซีไอเอ็มบีไทย (เดิม คือ ไทยธนาคาร) เนื่องจากซีไอเอ็มบีไทย ไดกลายเปนสวนหนึ่งของ 

ซีไอเอ็มบี กรุป หนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการปรับภาพลักษณที่เสร็จสิ้นไปดวยดีในเดือนพฤษภาคม 2552 

ซีไอเอ็มบีไทยไดเริ่มดำเนินงานพรอมกับชื่อและภาพลักษณใหม

สัญลักษณใหมของธนาคารนี้มีความชัดเจนและไมซับซอน สะทอนใหเห็นลักษณะสำคัญของซีไอเอ็มบี ไดแก มั่นคง พึ่งพาได และยึดมั่น 

ในสัญญา ในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็น ความยืดหยุน และพลังขับเคลื่อนที่ไมหยุดนิ่ง รูปธนูเปนสัญลักษณสื่อถึงปรัชญาของกลุมที่คิดมุงไป

ขางหนา ไมเคยหยุดนิ่ง และยังคงพยายามสรางคุณคาเพื่อผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

การปรับภาพลักษณของซีไอเอ็มบีไทยนี้ไมไดเปนเพียงการเปลี่ยนภาพลักษณ แตเปนการสื่อถึงการเปลี่ยนธนาคารใหเปนธนาคารไทย

ท่ีสามารถนำเสนอผลิตภัณฑและบริการอันสรางสรรคแกลูกคา ดวยการสนับสนุนจากกลุมธนาคารท่ีใหบริการครบวงจรในระดับภูมิภาค โดยอาศัย

จำนวนพนักงานกวา 3,000 คนใน 147 สาขาทั่วประเทศไทย ซีไอเอ็มบีไทยมุงใหบริการลูกคาทุกรายเสมือนเปนลูกคาของซีไอเอ็มบีกรุป ไมวาลูกคา

จะมาจากหรืออาศัยอยูในประเทศใด

• 25 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2552: 
 การออกผลิตภัณฑเงินฝากแฝงอนุพันธ 
 Maxi Return
 เปนครั้งแรกที่ซีไอเอ็มบีไทยไดกาวเขาสูตลาดเงินฝาก  
 แฝงอนุพันธ Maxi Return เปนผลิตภัณฑแฝงอนุพันธ
 ที่ซีไอเอ็มบีไทยไดทดลองออก ซึ่งเปนเครื่องยืนยัน
 แผนการปรับเปลี่ยนของธนาคารดานกลยุทธใน
 ระยะแรก ที่มุงเนนการสรางความแข็งแกรงดานการ
 ปฏิบัติการของธนาคารดวยการตั้งเปาระยะสั้น 
 และใชโอกาสในการพัฒนาที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
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• 11 พฤศจิกายน 2552: การเปดตัว 
 CIMB Preferred
 ลูกคาซีไอเอ็มบีไทยเปนกลุมแรกใน

 ประเทศไทยที่ไดรับบริการธนบดีธนกิจและ

 สิทธิพิเศษตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

 เฉียงใต CIMB Preferred ไดรับการเปดตัว

 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ

•  2 ธันวาคม 2552: สัมมนาหัวขอ 
 “กลยุทธประยุกตในโครงการอนุรักษพลัง
 งานในธุรกิจโรงพยาบาล” 
 ซีไอเอ็มบีไทยไดรวมมือกับกรมพัฒนา

 พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจัด

 สัมมนาขึ้น ซึ่งภายในงานไดมีการมอบ

 รางวัลใหแกโรงพยาบาล 7 แหงซึ่งสามารถ

 นำกลยุทธมาประยุกตใชกับโครงการอนุรักษ

 พลังงานภายในโรงพยาบาลได

•  ทัวรวัฒนธรรมสำหรับลูกคาบรรษัท
 ในปที่ผานมา ซีไอเอ็มบีไทยไดจัดทัวร

 วัฒนธรรมขึ้นสองครั้งสำหรับลูกคาบรรษัท 

 ครั้งแรกเดินทางไปนครปฐม และครั้งที่สอง

 เดินทางจากนครราชสีมาไปบุรีรัมย 

 ลูกคากวา 200 รายเขารวมทัวรดัวกลาว 

 โดยไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญดาน

 วัฒนธรรม อาจารย เผาทอง ทองเจือ 

 เขารวมทัวรนี้ดวย

CSR เปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของปรัชญาองคกรซีไอเอ็มบีไทย นอกเหนือจากการสรางสัมพันธอันดีกับสังคมที่เราใหบริการอยูแลวนั้น 

เรายังเชื่อวา การใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมจะเปนปจจัยหลักสำหรับธนาคารในอนาคต

กิจกรรม CSR

4 พฤษภาคม 2552: ซีไอเอ็มบีไทยทำบุญตักบาตรพระ 61 รูป การทำบุญในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงครองราชยครบ 60 ปดวย

8  สิงหาคม 2552: ซีไอเอ็มบีไทยบริจาค 2.18 ลานบาทสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณวัดใหมอัมพวัน จังหวัดนครราชสีมา การบริจาคครั้งนี้

เปนความพยายามสวนหนึ ่งของธนาคารในการอนุรักษสถานที ่สำคัญทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาเงินบริจาค

ไดจากการจัดคอนเสิรตการกุศลโดยซีไอเอ็มบีไทย

9 สิงหาคม 2552: ซีไอเอ็มบีไทยบริจาคอุปกรณทางการแพทยมูลคา 78,000 บาทแกสถานีอนามัยบานรุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินที่

ใชในการจัดหาอุปกรณนี้ ซไีอเอ็มบีไทยไดรับบริจาคจากผูรวมงาน Money Expo 2009

10 ตุลาคม 2552: ซีไอเอ็มบีไทยและบริษัทในเครือจัดงานทอดผาปาที่วัดบานอาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดบริจาคเงิน 1.2 

ลานบาท ใหแก วัด ธนาคารยังไดมอบอุปกรณการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนวัดบานอาวอีกดวย

ซีไอเอ็มบีไทย ยังรวมมือกับสภากาชาดไทย จัดใหมีการบริจาคเลือด 4 ครั้งในหนึ่งป งานประจำปนี้ ซึ่ง  มีผูบริจาคเลือดกวา 200 คนตอ

การบริจาค หนึ่งครั้ง ตองการกระตุนใหพนักงานและประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสตอบแทนสังคม

นับตั้งแตป 2548 ซีไอเอ็มบีไทยไดมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน 39 คนจากโรงเรียนสองแหงในภูเก็ตที่ไดรับผลกระทบจากภัยสึนามิ 

ไดแก โรงเรียนบานกาลิม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห 36 ทุนการศึกษามูลคากวา 2.15 ลานบาท ไดจากการขายซีดีที่รวมผลิตโดยลูกคา

ของซีไอเอ็มบีไทย คาราบาวตะวันแดง ธนาคารไดใชเงินสวนหนึ่งนี้สรางหองแล็บเสียงและคอมพิวเตอร และจัดหาจักรยานใหแกนักเรียนและครู

ความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR)
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โครงสรางองคกร

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการธนาคาร

สำนักกรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายวาณิชธนกิจ

ดานวาณิชธนกิจ 1

ดานวาณิชธนกิจ 2

ดานวาณิชธนกิจ 3

สายบรรษัทธุรกิจ สายธุรกิจขนาดกลาง
- ขนาดยอม สายธุรกิจรายยอย สายบริหารเงิน สาย Transaction

Banking
สายกฎหมาย

และพัฒนาสินเชื่อ สายบริหารความเสี่ยง

ดานการเงิน

ดานกลยุทธและ BTO

สำนักสื่อสารองคกร

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

ดานเทคโนโลยี

ดานปฎิบัติการ

ฝายจัดซื้อจัดจางและ

บริหารสำนักงานกลาง

ดานตรวจสอบภายใน

    ฝายตรวจสอบภายใน
    ฝายตรวจสอบเทคโนโลยี
    สารสนเทศและความเสี่ยง

ทีมกำกับปฎิบัติงาน

ดานบรรษัทธุรกิจ 1

ดานบรรษัทธุรกิจ 2

ดานบรรษัทธุรกิจ 3

ดานบรรษัทธุรกิจ 4

ทีมวิเคราะหสินเชื่อ

บรรษัทธุรกิจ

ทีมวิเคราะหขอมูล

บรรษัทธุรกิจและ

ลูกคาสัมพันธ

ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 1

ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 2

ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 3

ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 4

ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 5

ดานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 6

ทีมวิเคราะหสินเชื่อธุรกิจ

ขนาดกลาง-ขนาดยอม

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑและ

การตลาดธุรกิจขนาดกลาง-

ขนาดยอม

ทีมวิเคราะหขอมูลธุรกิจ

ขนาดกลาง-ขนาดยอม

และลูกคาสัมพันธ

ดานพัฒนาผลิตภัณฑ
และชองทางพิเศษ

ดานบริหารชองทางการขาย

และเครือขาย

ดานธนบดีธนกิจ

ทีมบุคคลธนกิจ

ทีมวิเคราะขอมูลธุรกิจรายยอย

และลูกคาสัมพันธ

ทีมบริหารการตลาด

และสงเสริมการขาย

ทีมติดตามหนี้รายยอย

ทีมสินเชื่อรายยอย

ดานการตลาดผลิตภัณฑ

การเงิน

ดานบริหารเงินและ

ดานผลิตภัณฑการเงิน

ทีมตลาดตราสารหนี้

ทีมบริหารตราสารทุน

ทีมคาตราสารหนี้เอกชน

ทีมธุรกิจสถาบัน

ทีมวิเคราะหความเสี่ยง

ธุรกิจบริหารเงิน

ดาน
 Cash Management

ทีมการตลาดธุรกิจ

ระหวางประเทศ

ทีมหลักทรัพยบริการ

ดานกฎหมาย

ทีมพัฒนาสินเช่ือบรรษัท

ทีมพัฒนาสินเช่ือ

ขนาดกลาง-ขนาดยอม

ทีมพัฒนาสินเช่ือรายยอย

ทีมพัฒนาสินเช่ือพิเศษ

ทีมบริหารทรัพยสินรอการขาย

ทีมสารสนเทศและ

งานสนับสนุน

ดานบริหารความเสี่ยง

ดานเครดิตและปฎิบัติการ

ทีมบริหารความเสี่ยง

ดานตลาด

ทีมนโยบายความเสี่ยง

และบริหารความเสี่ยง

กลุมธุรกิจทางการเงิน

ดานกลั่นกรองสินเชื่อ

สำนักวิจัย

กรรมการผูจัดการใหญ/
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สายกลยุทธและการเงิน สายสารสนเทศและปฎิบัติการ
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ประวัติคณะกรรมการจัดการ

ประสบการณทำงาน 
ชื่อ-สกุล/ตำแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุน

ในธนาคาร ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางดวงพร สุจริตานุวัต 

ผูบริหารสูงสุด สายบรรษัทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกองภพ วัฒนสิน 

ผูบริหารสูงสุด ดานบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ 

ผูบริหารสูงสุด สายกลยุทธและการเงิน 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51  

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม 

- Director Certification Program   

 (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- The Financial and Macro Economic 

   Effects of the new Basel accord 

- Customer Centricity and Enterprise 

   Agility in Financial Service-Today’s 

 Global Industry Trends 

- Managing The Recovery:  

 Challenges Ahead 

  

 - ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร 

   มหาวิทยาลัยซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ  

 สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร 

   มหาวิทยาลัย เคนตักกี สเตท 

   รัฐเคนตักกี สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรีศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) 

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

-  Master of Business Administration     

   (Finance), University of Pittsburgh 

-  Master of Science (Information 

 Systems), Golden Gate University 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

 ธรรมศาสตร 

 

ประวัติการอบรม 

- CFO Becoming a Strategic Partner,   

  University of Pennsylvania, USA  

-  Senior Finance Management 

 Program,  Executive Development 

 International, UK 

-  System Analysis Certification 

 Program,   

 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี,  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  System Analysis จากคณะพาณิชย  

 ศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ  

 มหาวิทยาลัย 

ไมมี 

(0.00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

(0.00%) 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

(0.00%) 

 

 

 

 

 

2552 

 

 

 

 

 

 

2544 - 2545 

2539 - 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

2546 - 2552 

2544 - 2546 

 

2542 - 2544  

 

 

 

 

 

2547 - 2552 

 

2543 - 2547 

 

 

2541 - 2543 

 

2539 - 2541 

 

 

ประธานกรรมการ (มีอำนาจลง

นามผูกพัน) 

กรรมการอำนวยการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

กรรมการ 

คณะกรรมการพลังงาน 

กรรมการ 

กรรมการรองผูจัดการใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาดาน HR Client Service  

เจาหนาที่ดานบริหารทรัพยากร

บุคคลระดับประเทศ 

หัวหนากลุมบริหารทรัพยากร

บุคคล 

กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผูจัดการฝายบุคคล 

 

 

ผูจัดการสายขอมูลการบริหาร

และวางแผน 

Head of Business Finance 

and Strategy, Wholesale Bank 

 

Vice President, Financial 

Control Department 

Vice President, Country 

Finance Officer 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย บีที จำกัด 

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 

สมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร 

หอการคาไทย 

บจ. บีที ประกันภัย  

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ 

จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ.ธนาคาร ไทยพาณิชย 

Citibank N.A. 

 

บมจ.ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ  

 

 

 

 

 

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย  

 

ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรและ

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรนครธน 

(ประเทศไทย) 

ธนาคาร ซิตี้แบงก (ประเทศไทย) 

 

ธนาคาร แหงอเมริกา  
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นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย 

ผูบริหารสูงสุด สายธุรกิจขนาดกลาง-   

ขนาดยอมและรักษาการ สายธุรกิจรายยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกชัย ติวุตานนท 

ผูบริหารสูงสุด สายกฎหมายและ 

พัฒนาสินเชื่อ 

 

 

 

 

 

นางปนุท ณ เชียงใหม 

ผูบริหารสูงสุด สายบริหารความเสี่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวี คิม เปง 

ผูบริหารสูงสุด สายสารสนเทศและ 

ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายลี เต็ก เส็ง 

ผูบริหารสูงสุด สายบริหารเงิน 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56  

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร State    

   University of New York at    

   Binghamton, สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Central       

   Missouri State University,   

  สหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM)   

  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอรค  

 สหรัฐอเมริกา 

- เนติบัณฑิตไทย 

- ปริญญาตรี  นิติศาสตร   

  (เกียรตินิยมอับดับ 1)   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

-  Master of Science Business    

   (Marketing) University of  

 Wisconsin- Madison  

-  Master of Business Administration 

 (Finance &  Management) 

 University of Wisconsin-Madison 

-   Bachelor of Education (Education  

 Psychology) Chulalongkorn 

 University 

 

-  Bachelor of Arts (Hons), University of          

 Malaya 

  

ประวัติการอบรม 

-  16th World Congress on Information  

   Technology, Multimedia  

 Development  Corporation 

 -  Global Operation Risk Management  

   Forum (London), The Risk  

 management  Association (RMA)  

 -  Enterprepreneurship: Building and    

   Growing New venture  by Dr.  

 Michael J.  Roberts   

 

B.Science Hons (II), University of 

Malaya, Malaysia 

 

ประวัติการอบรม 

Global Business Consortium, London 

Business School 

 

ไมมี 

(0.00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

(0.00%) 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

(0.00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

(0.00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

(0.00%) 

ปจจุบัน 

 

 

 

 

ประสบการณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบัน 

 

 

 

2538 - 2542  

 

 

 

2549 - 2552  

2548 - 2548 

2547 - 2548 

2547 - 2547 

2542 - 2547 

2538 - 2541  

 

 

 

 

2549 - 2552 

 

 

2546 - 2549 

 

2543 - 2546 

 

2537 - 2543 

 

2534 - 2537 

 

2531 - 2534 

 

 

2550 - 2551 

2549 - 2550 

2548 - 2549 

 

2547 - 2548 

 

 

2546 - 2547 

 

2539 - 2546 

 

2527 - 2539 

2523 - 2527  

ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม

ผูกพัน) 

ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม

ผูกพัน) 

กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการ  

 

 

 

Vice President 

Vice President 

 

กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 

กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) 

ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม

ผูกพัน) 

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

และผูจัดการฝายกฎหมาย 

  

 

Director 

Director & EVP 

Managing Director 

Executive Director 

Director & First-SEVP 

Director & SEVP  

 

 

 

 

Director/ Programme Director, 

ransformation Office (CEO 

Office)and GIOD-PMO Head 

Chief Operation Officer  

 

Various Management Position 

 

Head of Special Projects,  

CEO Office  

Senior Consultant  

 

Head of Special Projects, 

Internal Audit Division  

 

Head, Global Markets 

Regional Treasurer 

Snr Bannker, Client 

Relationships, Wholesal Bank 

Head, Public Sector & Financial 

Institutions, Client Relationships, 

Wholesale Bank 

Head, Global Markets 

 

Head, Global Markets 

 

Dealer to Treasurer 

Operations Officer to Dealer 

บจ. บีที ลีสซิ่ง  

 

บจ. บีทีเวิลดลีส  

 

บจ. บีที ประกันภัย  

บมจ. ธนาคาร เอเชีย  

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย พรีเมียร จำกัด      

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

A.G.C.(ประเทศไทย)จำกัด (บริษัทใน

เครือธนาคาร Westpac ประเทศ

ออสเตรเลีย) 

ธนาคาร แหงอเมริกา 

ธนาคาร เชสแมนฮัตตัน 

 

บจ. บีที ประกันภัย  

บจ. บริหารสินทรัพย สาทร 

บลจ. บีที  

 

บจ. เชลลแหงประเทศไทย 

 

 

 

BT Securities Co., Ltd. 

GE Money Finance 

GE Money Finance 

GE Capital (Thailand) 

Ayudhya Investment & Trust Plc. 

Ayudhya Investment & Trust Plc.  

 

 

 

 

CIMB Investment Bank Berhad.  

 

 

SBB Mutual Berhad (now CIMB 

Wealth Advisors Berhad)  

I-System Consulting (now CMS  

I-System Berhad) 

American International Assurance 

Co., Ltd. 

Price Waterhouse Consulting 

(now Pricewater houseCoopers)  

Perwira Affin Bank Berhad (now 

Affin Bank)  

 

ABN AMRO Bank Bhd 

United Overseas Bank Ltd., 

Standard Chartered Bank 

(Malaysia) 

Standard Chartered Bank 

(Malaysia) 

 

Standard Chartered Bank 

(Thailand) 

Standard Chartered Bank 

(Malaysia) 

Citibank Malaysia 

Malayan Banking Bhd 

ประสบการณทำงาน 
ชื่อ-สกุล/ตำแหนง อายุ (ป) คุณวุฒิทางการศึกษา การถือหุน

ในธนาคาร ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

หมายเหตุ - ประวัติของนายสุภัค ศิวระรักษ (กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร) สามารถดูรายระเอียดที่หนา 27 

 - ไมมีผูบริหารรายใดมีมีสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหารดวยกัน 
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สายธุรกิจรายยอย
สายธุรกิจรายยอยของธนาคารใหบริการทางการเงินแกลูกคาบุคคลซึ่งมีจำนวนประมาณ 700,000 รายโดยผานเครือขายสาขา

ที่กระจายอยูทั่วประเทศและตู ATM ตามจุดตางๆ ธนาคารเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อรายยอยที่หลากหลายทั้งสินเชื่อมีหลักประกันและ

สินเชื่อไมมีหลักประกัน 

สินเชื่อรายยอย
ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑผานชองทางการจำหนายตางๆ ไดแก สาขาธนาคารทั่วประเทศรวม 147 สาขา ตัวแทนทีมขายตรงรวม 

1,500 คน บริษัทตัวแทนจำหนายภายนอก การสงจดหมายเชิญชวน (Direct Marketing) และ Telemarketing ในป 2552 ไดมีการ

ทดลองจำหนายผานชองทางใหม ไดแก ทีมขายเคลื่อนที่ (Mobile Sales) เพื่อเนนจำหนายสินเชื่อมีหลักประกัน

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดเตรียมชองทางการรับชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคาไดแก การรับชำระผานสาขา 

147 แหง ที่ทำการไปรษณีย 1,200 แหงทั่วประเทศ และการรับชำระผานเคานเตอร Seven Eleven 5,000 สาขาทั่วประเทศ

เงินฝากรายยอย
ในป 2552 สายธุรกิจรายยอยไดเริ่มดำเนินนโยบายการจัดกลุมฐานลูกคา (Segmentation) ซึ่งทำใหธนาคารสามารถนำเสนอ

บริการเพื่อตอบสนองไดตรงกับความตองการของแตละกลุมลูกคาดียิ่งขึ้น โดยปจจุบันสายธุรกิจรายยอยดูแลลูกคากลุม High Net 

Worth, Affluent/Mass Affluent และ Mass-market อีกทั้งธนาคารยังไดศึกษารูปแบบผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนความรูดานตลาด

และระบบของ CIMB Bank ในระดับภูมิภาค เพื่อนำมาใชเพิ่มศักยภาพการใหบริการแกลูกคาของธนาคาร 

แมวาป 2552 จะเปนปที่ทาทายอยางยิ่งในการปลอยสินเชื่อ ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อมีหลักประกันไดรอยละ 26 จาก 

12.4 พันลานบาทในป 2551 เปน 15.6 พันลานบาทในป 2552 ทำใหธนาคารสามารถรักษาฐานสินเชื ่อรายยอยรวมไวไดที ่  

22.6 พันลานบาทซึ่งใกลเคียงกับปลายป 2551

พัฒนาการที่สำคัญของสายธุรกิจรายยอยในปนี้ คือ การเปดตัวศูนย CIMB Preferred รวม 7 แหง ซึ่งเปนบริการทางการเงิน

ระดับภูมิภาค โดยลูกคาธนาคารจัดเปนลูกคาคนไทยกลุมแรกที่จะไดพบกับการใหบริการทางการเงินที่สะดวก สบาย และมอบอภิสิทธิ์

สูงสุดครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลูกคา CIMB Preferred สามารถทำธุรกรรมและรับบริการที่เปยมดวยเอกสิทธไดทั้งที่

ศูนยรับรองสมาชิก CIMB Preferred และสาขาของ CIMB Bank ทั้งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และไทย นอกจากนี้ 

สมาชิก CIMB Preferred จะไดรับทั้งสิทธิประโยชนในดานไลฟสไตลเหนือระดับ โปรโมชั่นพิเศษ และบริการธุรกรรมระดับภูมิภาค 

โดยผูสมัครสมาชิกจะตองเปดบัญชีตั้งแต 3 ลานบาทขึ้นไป โดยสามารถรวมจากทุกบัญชีและกองทุนที่ทานใชบริการกับธนาคาร หรือ

เปนลูกคาที่มีบัญชีสินเชื่อเดี่ยวตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรวมมือกับพันธมิตรใหมๆ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของบริการใหกับลูกคา ไดแก บริการโอนเงินทั่วโลก 

MoneyGram ซึ่งใหบริการไดแลวทั้ง 147 สาขาทั่วประเทศ บริการถอนเงินดวยบัตร VISA ผูถือบัตร VISA สามารถใชบริการที่ตู ATM 

ของธนาคารไดแลวตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ภาพรวมธุรกิจ
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บริการดานธนบดีธนกิจ (Private Banking Service) 
บริการดานธนบดีธนกิจของธนาคารประสบความสำเร็จเปนอยางดีโดยอาศัยการปรับใชความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ของทีมงานในการพัฒนากลุมผลิตภัณฑและบริการที่สามารถดึงดูดความสนใจและรักษาลูกคาคุณภาพของธนาคารไวได ซึ่งนำมาสู

ศักยภาพในการแขงขันที่สูงขึ้น หนึ่งในความสำเร็จที่ปรากฏในป 2552 ไดแก การนำเสนอผลิตภัณฑ Maxi Return ซึ่งเปนผลิตภัณฑ

เงินฝากแฝงตราสารอนุพันธ (Structured Deposit) ธุรกรรมแรกของธนาคารที่นำเสนอตอลูกคาผูมีอุปการคุณ นอกจากนี้ ลูกคายัง

ไดรับการเสนอบริการพิเศษจากธนาคาร โดยไดรับเชิญใหรวมงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทอง 

ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากจากลูกคา การใหบริการดานธนบดีธนกิจของธนาคารยังไดอาศัยผลิตภัณฑและบริการที่เปนจุดแข็งของ

บริษัทในเครือคือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบีที จำกัด  ซึ่งมีผลิตภัณฑกองทุนรวมที่หลากหลาย ไดแก กองทุนตราสารหนี้

ทั้งในและนอกประเทศและกองทุนอสังหาริมทรัพย เสนอตอลูกคา

สายบรรษัทธุรกิจ
สายบรรษัทธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑและบริการแบบครบวงจรสำหรับสถาบันและธุรกิจขนาดใหญตางๆ โดยรวมไปถึงการให

คำปรึกษาและการชวยใหลูกคาเขาถึงตลาดทางการเงินทั่วโลกอันจะทำใหลูกคาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

สายบรรษัทธุรกิจเนนธุรกิจหลัก 2  ประเภท ไดแก บริการสินเชื่อธุรกิจในประเทศ  (เงินเบิกเกินบัญชี  เงินใหสินเชื่อ การอาวัลตั๋ว/

การรับรองตั๋ว การออกหนังสือค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงาน) และบริการสินเชื่อธุรกิจตางประเทศ (เลตเตอรออฟเครดิต 

ทรัสตรีซีท แพ็คกิ้งเครดิต เปดและแกไขเลตเตอรออฟเครดิต หนังสือค้ำประกันเพื่อการสงออกสินคา โอนเงินตราตางประเทศขาเขา/

ขาออก) 

ในป 2552 จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปญหาการเมืองภายในประเทศ ทำใหธนาคารตองดำเนินกลยุทธการให

สินเชื่ออยางรัดกุมยิ่งขึ้น โดยในการอนุมัติสินเชื่อ จะมีการคัดกรองลูกคาใหมอยางระมัดระวัง ในขณะที่ติดตามดูแลลูกคาเดิมอยาง

ใกลชิดเพื่อลดความเสี่ยงของ NPL ธนาคารยังคงมุงมั่นในการใหการบริการที่เปนเลิศเพื่อสรางความพีงพอใจแกลูกคาและทำใหธนาคาร

เปนธนาคารขนาดกลางที่ลูกคาเลือกใชบริการมากที่สุด นอกจากนี้ ธนาคารยังเรงปรับปรุงโครงสรางองคกรและกระบวนการทำงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแขงขัน รวมทั้งพัฒนาประเภทผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพื่อสนองความตองการของลูกคา

 

ชวงครึ่งหลังของป 2552 หลังจากที่ธนาคารมีการเพิ่มทุนและตนทุนทางการเงินลดต่ำลง ทำใหธนาคารสามารถแขงขันไดดีขึ้น 

แมในภาวะที่การแขงขันรุนแรง ธนาคารก็ยังสามารถขยายการใหสินเชื่อทั้งแกลูกคาเดิมและลูกคาใหมในอัตราเงินกูที่แขงขันกับธนาคาร

คูแขงไดเปนอยางดี 

ทั้งนี้ สายบรรษัทธุรกิจของธนาคารยังคงมุงเนนสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการอนุรักษพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยไดรับความ

ไววางใจจากกระทรวงพลังงานในการใหสินเชื่อ Green Energy Loan  ลูกคาสวนใหญที่รวมในโครงการ Efficient Energy Programme 

สามารถประหยัดพลังงานไดกวารอยละ 20 
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สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม
สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอมใหบริการแกลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในประเทศไทย โดยมีศูนยธุรกิจรวม 

21 แหงทั่วประเทศ เปนเครือขายทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมและความสัมพันธกับลูกคาพรอมนำเสนอผลิตภัณฑและ

บริการที่หลากหลาย ตลอดจนใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารทางธุรกิจ แกลูกคาเพื่อประโยชนในการดำเนินธุรกิจ

 

ในป 2552 ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑและบริการตางๆ แก SME อาทิ สินเชื่อหมุนเวียนในกิจการ สินเชื่อเพื่อการลงทุนในทรัพย

สินถาวร และสินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ รวมทั้งบริการทางการเงินอื่น ๆ  โดยธนาคารไดปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการให

มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในภาวะที่มีการแขงขันสูง  ธนาคารยังมีการติดตามผล

การดำเนินงานและใหคำปรึกษาแกลูกคาอยางตอเนื่อง  โดยมุงใหบริการลูกคาเดิม ควบคูกับการขยายการใหบริการตาง ๆ 

นอกจากนี้ ธนาคารไดเขารวมกิจกรรมการสงเสริมธุรกิจ SME กับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑและ

บริการสินเชื่อ อาทิ จัดสัมมนาตางๆ รวมกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสินเชื่อภายใตโครงการค้ำประกัน

สินเชื่อกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม เปนตน  นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดกิจกรรม “แรลลี่ ฉีกไอเดีย…  ทางออก 

SME” เพื่อใหความรูและสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา  นอกจากนี้ยังไดรวมกันมอบเงินบริจาคจาการจัดกิจกรรมใหแกมูลนิธิพิทักษ

อุทยานแหงชาติเขาใหญ อีกดวย

สายบริหารเงิน
ในป 2552 สายบริหารเงินของธนาคารมุงเนนการสรางผลิตภัณฑและบริการใหม พรอมๆ กับสงเสริมผลิตภัณฑและบริการเดิม 

ขยายขยายฐานลูกคาควบคูกับขยายธุรกรรมทางการคา ในการเจาะกลุมลูกคาใหมและเสริมความแข็งแกรงในตลาดของไทยในปจจุบัน 

ธนาคารไดเรงขยายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคและรายยอย โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ

ธนาคารใหบริการใหคำปรึกษาทางการเงินในดานตางๆแกลูกคา  ไดแก  การออกและเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไป

การปรับโครงสรางทางการเงิน การจัดหาแหลงเงินทุนในรูปแบบเงินกูรวมจากสถาบันการเงิน การจัดหาผูรวมทุน การควบรวมและ

เขาซื้อกิจการ (Merger and Acquisition) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน และการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ธนาคารใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นสำหรับบริษัทที่ดำเนินเกี่ยวกับธุรกิจการบิน 

นอกจากนี้ ธนาคารยังใหบริการคำปรึกษาและแนะนำในการกำหนดลักษณะของตราสารหนี้ใหสอดคลองกับความตองการของผูออก

ตราสารและนักลงทุน โดยคำนึงถึงภาวะตลาดตราสารหนี้  และรวมกำหนดกลยุทธทางการตลาดและการจำหนายตราสารนั้น ๆ  เพื่อ

ใหผูออกตราสารหนี้มีความมั่นใจวาการจำหนายตราสารหนี้จะประสบความสำเร็จตามประสงค

ในป 2552  ธนาคารไดเปนผูจัดจำหนายและประกันการจำหนายตราสารหนี้ ดังนี้

- เปนผูจัดการการจำหนายและรับประกันการจำหนายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 1 พันลานบาท

- ร วมกับสถาบันการเง ินอื ่นจ ัดจำหนายหุ นกู ของ บริษ ัท ปตท สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

 วงเงินรวม 40 พันลานบาท

- รวมกับสถาบันการเงินอื่นจัดจำหนายหุนกูของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 35 พันลานบาท

- จัดจำหนายและรวมกับสถาบันการเงินอื่นจัดจำหนายหุนกูของบริษัทอื่น ๆ มูลคารวม 28 พันลานบาท

- ผูจัดจำหนายพันธบัตรออมทรัพยของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน วงเงินประมาณ  4.4 พันลานบาท

นอกจากนี้  ธนาคารยังมีการจัดจำหนายตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทเอกชนตางๆ วงเงินรวมมากกวา  20,000 ลานบาท
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สาย Transaction Banking
ในป 2552 สาย Transaction Banking ไดขยายขอบเขตและสงเสริมบริการตางๆ ผานสินเชื่อธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

(Trade Finance) และการบริหารเงินสด (Cash Management) รวมทั้งบริการรับฝากทรัพยสิน ทีมงานของธนาคารเปนผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญในการใหบริการคำปรึกษา แนวคิด และ การแกปญหาเชิงกลยุทธที่ไมเหมือนใคร ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความสามารถ

ของธนาคารในการเผชิญกับความทาทายตางๆ  

บริการรับฝากทรัพยสินของธนาคารเปนที่รูจักและยอมรับอยางดีควบคูกับความสามารถในการเปนผูแทนผูถือหุนกู ธนาคารมี

นโยบายที่จะรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามที่กำหนดในขอกำหนดและเงื่อนไขของหุนกูและตามกฎระเบียบของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูยังรวมถึงการรักษาสิทธิ

ของผูถือหุนกู โดยติดตามเพื่อใหมั่นใจวา ผูออกหุนกูปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขของหุนกู การติดตามการจายดอกเบี้ยและตนเงิน

ของผูออกหุนกู การรักษาประโยชนตามเอกสารหรือทรัพยสินของผูถือหุนกู และการจัดการประชุมผูถือหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูยังสามารถ

ทำหนาที่ตัวแทนผูใหสินเชื่อและตัวแทนหลักประกันตามตองการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารไดเปนผูแทนผูถือหุนกูสำหรับ 20 หุนกู มูลคารวม 53 ลานบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังเปน

ผูดูแลผลประโยชน และผูรับฝากทรัพยสินสำหรับ 49 กองทุน คิดเปนมูลคา 10 ลานบาท และรับฝากดูแล 501 สัญญา อีกทั้งยังเปน

นายทะเบียนหลักทรัพย โดยมีมูลคารวม 47 ลานบาท สำหรับ 9 หุนสามัญ และ 33 หุนกูบริษัทเอกชน

Trade Finance and Cash Management ไดมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนในชวงปที่ผานมา มีผลิตภัณฑออกมามากมายในตลาด 

สำหรับธนาคาร การใหบริการ ePayment สำหรับจายคาอากรขาเขาแกกรมศุลกากรชวยใหลูกคาบรรษัทสามารถประหยัดเวลาในการ

จายภาษีจากเดิมที่ตองใชเวลา 2-3 ชั่วโมงลดลงเปน 2-3 นาที บริการนี้มีควบคูกับ ePayment สำหรับการจายภาษีอื่นๆ ทุกประเภท

ไปยังกรมศุลกากร นอกจากนี้ ธนาคารยังไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จาก CIMB Group ในการใหทีมบริการของธนาคารรับการฝก

อบรมทักษะและความรูในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ทีมบริการของธนาคารมีความพรอมที่จะกาวและเติบโตตอไปในป 2553

งานดานวาณิชธนกิจ 
หนวยงานดานวาณิชธนกิจของซีไอเอ็มบีไทยจัดตั้งขึ้นในป 2552 มีหนาที่ใหบริการและจัดทำขอเสนอที่ตอบโจทยทางธุรกิจและ

การเงินของลูกคา จากการที่เปนหนวยงานที่ติดตอกับลูกคาโดยตรง จึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑและบริการตางๆ ที่หลากหลายของ

ธนาคาร เพื่อสนองความตองการของลูกคาอยางครบวงจร ผลิตภัณฑและบริการดังกลาวไดแก ธุรกรรมตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน 

บรรษัทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารเงิน ผลิตภัณฑแฝงอนุพันธ การบริหารเงินสด (Cash Management) และ โครงการ

สำหรับลูกจางองคกรธุรกิจ ทีมวาณิชธนกิจมีการทำงานใกลชิดกับทีมผลิตภัณฑรวมทั้งทีมระดับภูมิภาคเพื่อคิดคนพัฒนาและนำเสนอ

ผลิตภัณฑและบริการที่ตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง

ในรูปแบบธุรกิจธนาคารที่ใหบริการครบวงจร (Universal Banking) ทีมวาณิชธนกิจจะ bundle ผลิตภัณฑและบริการตางๆ 

เพื่อนำเสนอตอลูกคาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะมีความครบถวนและตรงกับความตองการของลูกคาอยางแทจริง โดยอาศัยการสนับสนุนทาง

เทคนิคจากทีมผลิตภัณฑ ตลอดจนความเชี่ยวชาญและประสบการณของซีไอเอ็มบีกรุป ดังนั้น จึงมั่นใจไดวา ผลิตภัณฑและบริการที่

นำเสนอจะสรางมูลคาเพิ่มและครอบคลุมความตองการของลูกคาอยางรอบดาน อันจะเปนพลังขับเคลื่อนใหธนาคารสามารถสรางและ

สานความสัมพันธระยะยาวกับลูกคาตางๆ ได  ในป 2552 ดานวาณิชธนกิจมีการทำธุรกรรมที่สำคัญๆ ดังนี้

- เปนผูจัดการรวมในการออกและจัดจำหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ของบริษัท ปตท. สำรวจและ

ผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม  40 พันลานบาท

- รวมกับสถาบันการเงินอื่นในการออกและจัดจำหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ของบริษัท ปตท จำกัด 

(มหาชน) วงเงินรวม 35 พันลานบาท

- รวมกับสถาบันการเงินอื่นในการออกและจัดจำหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ของบริษัท บัตรกรุงไทย

จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 7.5 พันลานบาท

- เปนผูจัดการรวมในการออกและจัดจำหนายหุนกูไมดอยสิทธิ มีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ของบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด วงเงินรวม  4 พันลานบาท
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- รวมกับสถาบันการเงินอื่นในการออกและจัดจำหนายหุนกู มีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 

วงเงินรวม 3.5 พันลานบาท

- รับประกันการจำหนายรวมสำหรับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO) ของ 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 2.7 พันลานบาท

- เปนผูจัดการรวมในการรับประกันการจำหนายหนวยลงทุนในการทำ IPO กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยของ บริษัท ไทคอน 

โลจิสติคส พารค จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 1.5 พันลานบาท

- เปนผูจัดการการรับประกันการจำหนายหุนสามัญในการทำ IPO ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของ บริษัท เนชั่น 

บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 145 ลานบาท

- เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจและการเพิกถอนหลักทรัพยออกจากตลาดหลักทรัพย ของ 

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จำกัด (มหาชน)

สถานะของธนาคารในตลาดทุนของไทยในป 2552 ตอไปนี้เปนการแสดงและพิสูจนถึงความมั่นใจของลูกคาในศักยภาพของ

ธนาคารรวมทั้งการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากลูกคา

- อันดับ 2 ในการทำ IPO และการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตางๆ 

- อันดับ 3 สำหรับการทำควบรวมและซื้อกิจการ (Merger & Acquisitions – M&A) แกบริษัทตางๆ 

- อันดับ 8 ในการออกและจำหนายหุนกู  

การจัดการผลิตภัณฑและบริการ   

แหลงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากรวมของธนาคารมีจำนวนเทากับ 98 พันลานบาท (รวมเงินฝากระหวางธนาคารและเงินฝาก 

ตลาดเงิน) ในจำนวนนี้ รอยละ 78 ใชสำหรับเงินกูและดอกเบี้ยคางรับ ในขณะที่อีกรอยละ 22 เปนเงินฝากระหวางธนาคารและเงินฝาก 

ตลอดจนเงินลงทุนตางๆ

ธนาคารตระหนักดีถึงการมีชองวางสภาพคลอง (liquidity gap) ในแตละชวงเวลา และใชนโยบายหาเงินทุนใหสอดคลอง

กับการใชเงินทุนในลักษณะที่จะไดประโยชนสูงสุด โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และชวงเวลา

ครบกำหนดของเงินจากแหลงตางๆ เพื่อจะไดมีการปรับ gap ตามความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบเงินกูและเงินฝากตามอายุแลว 

เงินกูที่มีอายุไมเกิน 1 ปมีจำนวน 82 พันลานบาทและเงินกูที่มีอายุเกิน 1 ปมีจำนวน 7 พันลานบาท หุนของธนาคารมีมูลคาตาม

ราคาตลาดเทากับ 7 พันลานบาท ทุนชำระแลวจำนวน 7 พันลานบาท

การใหสินเชื่อ
นโยบายการใหสินเชื่อ ธนาคารมีนโยบายการใหสินเชื่อแบบกระจายความเสี่ยงเพื่อไมใหเกิดการกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

มากเกินไป ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่ธนาคารจะไดรับหากเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจขึ้น  โดยกำหนดเปาหมายการขยายสินเชื่อแตละ

ภาคธุรกิจไวอยางชัดเจนและอางอิงจากแนวโนมการเติบโตของภาคธุรกิจที่จัดทำโดยสำนักวิจัยของธนาคาร ในการอำนวยสินเชื่อใหกับ

ลูกคาธนาคารจะมุงเนนในภาคธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตดี  

การอำนวยสินเชื่อดานการอนุรักษพลังงานใหกับลูกคาที่ตองการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพจัด เปนดานที่มีการเติบโตดี  

บริการดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อลดตนทุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะดานพลังงานไฟฟา และลดผลกระทบจากการที่

ราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด ธนาคารทำการสงเสริมเงินกูเพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดกิจการทางการตลาด

ตางๆ ในป 2552 โดยความรวมมือจากภาครัฐ เชน กระทรวงพลังงานกับโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กับโครงการสงเสริมการใชหลอดผอมใหม T5 เปนตน
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การขยายธุรกิจในป 2552
ในป 2552 ธนาคารยังคงมุงเนนการขยายสินเชื่อและรักษาฐานลูกคาขนาดกลางและใหญเอาไว โดยไดเปดตัวธุรกิจวาณิชธนกิจ 

เพื่อดูแลลูกคารายใหญที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความตองการใชผลิตภัณฑ 

หรือบริการทางการเงินที่มีลักษณะที่คอนขางเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทำใหธนาคารมีโอกาสสรางรายไดคาธรรมเนียมจากลูกคากลุมนี้เพิ่มขึ้น   

สถานการณเศรษฐกิจและภาวการณแขงขัน
เศรษฐกิจไทยในป 2552 ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติการเงินโลกและภาวะความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศ  

โดยจากปญหาเศรษฐกิจหดตัวของประเทศคูคาสำคัญหลายประเทศ  ทำใหมูลคาการสงออกของไทยลดลงจากป 2551  ในขณะที่การ

ใชจายของภาคเอกชนลดลงเชนกัน ตามการลดลงของความเชื่อมั่นภาคเอกชน จากปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองดังกลาว สงผล

ใหความตองการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อเพื่อการคาในป 2552 ลดต่ำลง ดังนั้นธนาคารพาณิชยโดยรวมจึงหันไปเนนการขยาย

สินเชื่อภาคครัวเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนตและสินเชื่อบาน เปนตน  

ในดานเงินฝาก การที่มีสภาพคลองทางการเงินสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยจำนวนมากในขณะที่การปลอยกูของธนาคาร

พาณิชยมีจำกัด ทำใหธนาคารพาณิชยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอยูในระดับต่ำสุดเปนประวัติการณ ดังนั้นเงินฝากในระบบธนาคาร

พาณิชยจึงลดลงเล็กนอยจากปกอน อยางไรก็ดีเพื่อรักษาฐานลูกคาเงินฝาก ธนาคารพาณิชยตางๆ ไดนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน

ใหมๆ ที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละกลุม

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยโดยรวมยังไดพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง พรอมทั้งไดพัฒนาระบบงานตางๆ  

การเสริมความแข็งแกรงทางการเงิน และการปรับกลยุทธทางธุรกิจเพื่อรองรับการแขงขันในระยะยาวโดยเฉพาะผลจากการเปดเสรีภาค 

การเงินในอนาคต เชน การเพิ่มเงินกองทุน การรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ การเพิ่มและโยกยายเครือขาย

การทำธุรกิจเพื่อความเหมาะสม การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน การขยายฐานลูกคารายยอย การเพิ่มสัดสวนรายไดคาธรรมเนียม 

และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เปนตน 

นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการใหสินเช่ือโดยใหความสำคัญตอความสามารถในการชำระหน้ี โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ของลูกคา  ซึ่งเปนแหลงหลักที่จะมาชำระหนี้  แตธนาคารก็ใหความสำคัญตอหลักประกันที่จะมาค้ำประกันการกูยืมดวย เพื่อเปนแหลง

รองของการชำระหนี้และชวยบรรเทาความเสียหายของธนาคารกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหน้ี สำหรับทรัพยสินที่ธนาคารจะพิจารณารับไว

เปนหลักประกันประกอบดวย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เปนตน โดยพิจารณามูลคา 

หลักประกันและสัดสวนของวงเงินตอมูลคาหลักประกันใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารไดจัดทำ

นโยบายการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล และอยูภายใตหลักเกณฑ 

ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยหลักประกันที่ธนาคารรับไวจะตองมีการประเมินราคาและความถี่ในการประเมินจะตองเปนไปตาม

นโยบายที่ธนาคารกำหนดไว

นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหนี้
ธนาคารไดกำหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานในการติดตามหนี้ที่มีปญหาและที่มีแนวโนมที่จะมีปญหาอยางใกลชิด เพื่อสามารถ

แกปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการปฏิบัติงานในเรื่องการติดตามหนี้มีปญหาเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยได

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตั้งแตประเภทลูกหนี้ที่เริ่มมีแนวโนมที่จะมีปญหา (Watch-list) จนถึงลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นสงสัยจะสูญ และ

มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น

ธนาคารไดมีการกำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดกลุมลูกหนี้ Watch-list และหลักเกณฑการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑคุณภาพ

นอกเหนือจากเกณฑการคางชำระ สำหรับลูกหนี้กลุม Watch-list และลูกหนี้ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ธนาคารกำหนดใหมีการจัดทำ

รายงาน Pre-NPL Monitoring Report เพื่อติดตามลูกหนี้กลุมนี้อยางใกลชิด ซึ่งในการรายงานไดจัดแบงลูกหนี้เหลานี้ออกเปนสองกลุม 

คือกลุมที่มีความเสี่ยงสูงเรียกวาลูกหนี้กลุม Special Alert List (SAL) และกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำกวา (Non SAL) สำหรับลูกหนี้กลุม NPL 
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(ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) จะมีการจัดทำรายงาน NPL Management Report ทุกเดือน โดยจะมีการรายงาน 

Pre-NPL Monitoring Report และ NPL Management Report ตอผูบริหารระดับสูงใหรับทราบและกำหนดทิศทางดำเนินการ

การควบคุมและติดตามลูกหนี้ตามหลักเกณฑดังกลาวจะชวยใหธนาคารสามารถแกไขหนี้มีปญหาไดทันการณ เปนการลดความ 

เสี่ยงของธนาคาร และชวยลูกหนี้ใหมีการปรับโครงสรางหนี้ได

นโยบายการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารมีนโยบายที่จะดำเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่ใหความรวมมือ มีศักยภาพและแนวโนมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ตกลงใหมได  ทั้งนี้  เพื่อใหธนาคารและลูกหนี้ไดรับประโยชนจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้รวมกัน  กลาวคือ  ธนาคารมีโอกาส 

ไดรับชำระหนี้คืนสูงสุด หรือมีสวนสูญเสียต่ำสุดในขณะที่ลูกหนี้จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตอไป แตอาจตองรับความสูญเสียบาง

สวนของตนดวย 

โดยธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  และระมัดระวังมิใหเปนการ

หลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้  การกันเงินสำรอง  และหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการระงับรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได

ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งที่เปนหนี้ทั่วไปและหนี้มีปญหา โดยธนาคารจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ขั้นตอน 

วิธีการที่ไดกำหนดไวสำหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้  ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะหลูกหนี้  การอนุมัติ  การจัดทำเอกสารสัญญา  

การติดตามและประเมินผล ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวสามารถตรวจสอบควบคุมได และสอดคลองกับกฎขอบังคับของทางการและของ

ธนาคาร

นอกเหนือจากหนวยงานภายในของธนาคารเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสราง

หนี้แลว บางกรณีธนาคารอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลที่สามที่เปนผูชำนาญการเฉพาะ ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน  หรือเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงและประสบการณ  ทำการปรับปรุงโครงสรางหนี้แทนธนาคาร

ได โดยเงื่อนไขปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองนำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ หรือผูมี

อำนาจอนุมัติตามคำสั่งของธนาคาร

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR)
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดใหธนาคารพาณิชยตองดำรงเงินกองทุนโดยมี CAR ไมต่ำกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศ

ไทยที่รอยละ 8.5 โดยเปนกองทุนขั้นที่ 1 ไมนอยกวารอยละ 4.25 และกองทุนขั้นที่ 2 ไมสูงเกินกองทุนขั้นที่ 1 หากธนาคารพาณิชย

ไมสามารถดำรงเงินกองทุนตามเกณฑขั้นต่ำดังกลาว อาจถูกธนาคารแหงประเทศไทยดำเนินมาตรการอยางใดอยางหนึ่งตามความ

เหมาะสมได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 12 พันลานบาท แบงเปนกองทุนขั้นที่ 1 จำนวน 6 พันลานบาท 

(รอยละ 6 ของเงินทุนถวงน้ำหนักความเสี่ยง (Risk-weighted Capital)) และกองทุนขั้นที่ 2 จำนวน 6 พันลานบาท (รอยละ 6 ของ 

Risk-weighted Capital) ในป 2552 การคำนวณ CAR ใชวิธีการตามมาตรฐานและหลักเกณฑของ Basel II ซึ่งมีความเขมงวดมากขึ้น 

เมื่อเทียบกับหลักเกณฑเดิมคือ Basel I ที่ใชในปที่ผานมา ดังนั้น เงินกองทุนของธนาคารจึงมีจำนวนสูงกวาเกณฑขั้นต่ำของทางการ

มาก ซึ่งทำใหธนาคารมั่นใจวา ระดับเงินกองทุนนี้มีจำนวนมากเกินพอในการที่จะรองรับความผันผวนตางๆทางเศรษฐกิจที่จะสงผลตอ

การดำเนินงานของธนาคารในอนาคต
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือความเสี่ยงที่ธนาคารไมสามารถหาแหลงเงินทุนไดทันทวงทีตอความตองการทั้งในปจจุบัน

และในอนาคต ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการที่ไมสามารถแปลงสินทรัพยในรูปตางๆ กลับมาเปนเงินสดหรือจัดหาเงินทุนไดไมทันเวลา

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของธนาคาร    มุงเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพสูงและกระจายความเสี่ยงอยาง

เหมาะสมทั้งในสวนของสินทรัพยสภาพคลองและแหลงเงินทุน นอกจากนั้น ทางธนาคารไดกำหนดใหมีการจัดระดับเตือนภัยดาน

สภาพคลอง (Management Action Triggers) เพื่อเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณใหกับผูบริหาร โดยบริหารควบคูกับระบบเตือนภัย

ลวงหนา (Early Warning System) พรอมทั้งไดจัดใหมีแผนฉุกเฉินดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) เพื่อกำหนดขั้นตอน 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤติในตลาดซึ่งมีผลตอสภาพคลองของธนาคาร ทั้งนี้ การบริหารจัดการสภาพคลอง

อยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO)

ในป  2552 ธนาคารไดนำเสนอมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคลอง และเปนการรองรับการขยายตัว

ของงบดุลของธนาคารในอนาคต นอกจากนั้น ธนาคารยังคงดำรงมาตรการเพื่อการปองกันตางๆ เพื่อสถานะทางการเงินที่มั่นคง 

โดยเนนการลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้งยังทำการปรับปรุงมาตวัดหรือเพดาน

ความเสี ่ยงสภาพคลอง (Liquidity Risk Limits) โดยครอบคลุมทั ้งกรณีสถานการณปกติ (Behavioral Scenarios) และ 

สถานการณฉุกเฉิน (Stress-test Scenarios) เพื่อสะทอนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปจจุบัน

สำหรับกรอบการควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง ธนาคารใชมาตรวัดหลายอยางประกอบกัน ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง

ทั้งภายใตภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และสวนตางสภาพคลองสะสม (Cumulative Liquidity Gap) ตลอดจนระดับเตือนภัยดานการ

กระจุกตัวของเงินฝาก (Concentration Limits) ซึ่งอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสภาพคลองในลักษณะที่ไมคาดหวังได ทั้งนี้

ธนาคารกำหนดใหดานบริหารความเสี่ยงเปนผูรับผิดชอบอยางอิสระในการควบคุมมาตรวัดตางๆ พรองทั้งจัดทำรายงานเสนอ ALCO

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองรวม 15 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 22.40 ของยอดรวมเงินฝาก 

ซึ่งอยูในระดับสูงกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย  และการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่กำหนดใหจัดชั้นสินทรัพย และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ตามอัตราที่กำหนดสำหรับสินทรัพยจัดชั้นแตละประเภท ทั้งนี้เปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 31/2551 เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดชั้นหนี้ และการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 หรือตามที่จะมีการแกไขโดยธนาคารแหง

ประเทศไทยในภายหลัง

นอกจากนี้ ธนาคารไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยและ

ปรับปรุงเพิ่มดวยจำนวนเงินเพิ่มเติมที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมไดโดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้ในการพิจารณา

ความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ 

การตัดจำหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญและหนี้สูญที่ไดรับคืนจะนำไปลดหรือเพิ่มยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 เงินกองทุน  31 ธันวาคม 2552

  กองทุนขั้นที่ 1                                 6,231 

  กองทุนขั้นที่ 2                             6,231 

 เงินกองทุนรวม                              12,462 

 กองทุนขั้นที่ 1/ สินทรัพยเสี่ยง 6%

 กองทุนขั้นที่ 2/ สินทรัพยเสี่ยง 6%

 เงินกองทุนรวม/ สินทรัพยเสี่ยงรวม 12%

 สินทรัพยเสี่ยงรวม                          103,925 
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เศรษฐกิจไทยในป 2552 
และแนวโนมเศรษฐกิจในป 2553

เศรษฐกิจไทยป 2552
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ป 2551 ประสบกับภาวะ 

วิกฤติโลก ซึ่งสงผลตอเนื่องมายัง 3 ไตรมาสแรกของป 2552 

ดังสุภาษิตที่วา ในยามที่มีเคราะห เรื ่องรายๆ ทั้งหลายมัก

พรอมใจกันรุมเรา เปรียบไดกับ “เคราะหซ้ำกรรมซัด” หรือ 

“พระศุกรเขา พระเสารแทรก” เศรษฐกิจไทยถูกโหมกระหน่ำ  

ดวยเหตุการณรายแรงตางๆ นานาอยางตอเนื่องจากชวงปลาย

ป 2551 จนถึงป 2552 นอกเหนือไปจากปญหาทางการเมือง

ซึ่งทำใหการใชจายภายในประเทศตกต่ำตั้งแตป 2549 ทำให

เศรษฐกิจไทยเขาสูภาวะถดถอยเปนครั้งแรกหลังจากวิกฤตการณ

ทางการเงินในเอเชียเมื่อป 2540/41

มีเหตุการณ 2 ประการคือวิกฤติการเงินและความไม

แนนอนทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นเกือบจะพรอมกันในไตรมาส 4 

ป 2551 การแตกของฟองสบูอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ นำมาซึ่ง

วิกฤตการณการเงินโลกอยางรุนแรงในไตรมาส 4 ป 2551 ทำให

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เขาสูภาวะถดถอยครั้งใหญ และไดสงผลกระทบ

ไปถึงประเทศพัฒนาแลวทั ้งหลายทำใหเกิดการถดถอยของ

เศรษฐกิจโลกเปนครั้งแรกนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจาก

นี้ คาเงินบาทที่แข็งขึ ้นจาก 36.22 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

ในตนเดือนมีนาคม สูระดับ 33.32 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

ณ สิ้นป จากการออนคาของเงินดอลลารและการเกินดุลบัญชี

เดินสะพัดอยางมากของไทย การสงออกจากที่มีอัตราการขยาย

ตัวในระดับสูงกลับตองชะลอตัวลงอยางมากในชวง 2 เดือน 

สุดทายของป 2551 และตอเนื่องมาถึงป 2552 การสงออกของ

ไทยหดตัวลงเกือบรอยละ 20 ในชวง 10 เดือนแรกของป 2552 

และรอยละ 13.9 ตลอดทั้งป เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ

โลกในชวง 2 เดือนสุดทายของป ประเทศไทยซึ่งมีมูลคาการ

สงออกเทากับประมาณรอยละ 70 ของมูลคาเศรษฐกิจจึงไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรงจากการหดตัวของการสงออก

ปญหาทางการเมืองไดทวีความรุนแรงขึ้นในปลายป 2551 

และตอเนื่องไปจนถึงตนไตรมาส 2 ป 2552 นอกจากปญหา

ดังกลาว ยังเกิดการแพรระบาดครั ้งใหญของไขหวัดใหญ

สายพันธุ ใหม ปจจัยทั ้งหมดสงผลใหจำนวนนักทองเที ่ยว

ตางชาติในประเทศหดตัวลงรอยละ 7.2 ใน 11 เดือนแรก

ของป 2552 ขณะที่การลดลงของการสงออกและความตึงเครียด

ทางการเมืองสงผลกระทบตอการใชจ ายภาคเอกชน โดย

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงรอยละ 2.0 

และรอยละ 15.4 ตามลำดับในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2552 

นอกจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในเดือนกันยายน 2552 

ศาลปกครองมีคำสั่งระงับโครงการลงทุน 76 โครงการสำคัญใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งรองรับอุตสาหกรรมหนักของ

ประเทศเปนหลัก ถึงแมวาในภายหลังจะไดอนุญาต 11 โครงการ

ใหดำเนินการตอไปได แตผลกระทบยังไมบรรเทาเนื่องจาก 65 

โครงการที่เหลือมีมูลคาสูงถึงประมาณ 230,000 ลานบาท ตอมา

รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อหาทางออกที่เปนที่ยอมรับ 

แตก็จะตองใชเวลาคอนขางนานกวาคณะกรรมการจะมีขอสรุป

ขณะเดียวกัน รัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทย  (ธปท.) 

ไดใชความพยายามอยางมากในการกระตุนเศรษฐกิจ อาทิ การที่ 

ธปท. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากรอยละ 3.75 ใน 

เดือนธันวาคม 2551 สูระดับรอยละ 1.25 ในเดือนเมษายน 2552 

ซึ่งเปนการปรับลดถึงรอยละ 2.50 ภายในชวง 5 เดือน ขณะที่

ในดานมาตรการทางการคลัง รัฐบาลก็ไดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 

ที่มีมูลคาถึง 116,700 ลานบาท และเรงการเบิกจาย สงผลให

การเบิกจายในปงบประมาณ 2552 เพิ่มขึ้น 197,413 ลานบาท 

หรือรอยละ 16.26 

ถึงแมวารัฐบาลและธปท. จะไดใชความพยายามและ

ดำเนินมาตรการชวยเหลือตางๆอยางมาก แตปจจัยลบทั้งหลาย

ก็สงผลตอเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรง โดยใน 3 ไตรมาสแรกของ

ป 2552 เศรษฐกิจหดตัวลงถึงรอยละ 5.0 นอกจากนี้ จากการ

ลดลงของราคาน้ำมันและการหดตัวลงของอุปสงคภายใน

ประเทศก็ไดสงผลใหอัตราเงินเฟอทั่วไปหดตัวลงรอยละ 0.9 และ

อัตราเงินเฟอพื้นฐานขยายตัวเพียงรอยละ 0.3 ซึ่งเปนการเผชิญ

กับภาวะเงินฝดครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ
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แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2553
เศรษฐกิจไทยในป 2553 มีแนวโนมที่จะไดรับผลจาก

ปจจัยสำคัญหลายประการ ประกอบดวย ภาวะเศรษฐกิจโลก

ความไมแนนอนทางการเมือง คาเงินบาท และนโยบายการเงิน

และการคลัง แตโดยรวมแลว เปนที่คาดกันวาเศรษฐกิจไทยจะ

ปรับตัวดีขึ้นในระดับหนึ่ง

เศรษฐกิจประเทศชั้นนำของโลกหลายแหงไดฟนตัวตั้ง

แตกลางป 2552 การฟนตัวดังกลาวสงผลใหราคาสินคาโภคภัณฑ 

ตางๆ ปรับตัวสูงขึ้น และทำใหเศรษฐกิจของประเทศผูสงออก

สินคาโภคภัณฑฟ นตัวตามไปดวย ซึ ่งจากการฟ นตัวและ

แรงเหวี่ยงของการฟนตัว ทำใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ

ประกาศเมื่อปลายป 2552 วา ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกได

ผานพนไปแลว 

แมวาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจหลักของโลกจะฟนตัว 

แตผลของวิกฤติก็ยังมีอยูและอาจจะยาวนานกวาที่หลายฝาย

คาดไว สำหรับประเทศสหรัฐฯ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดย

เฉพาะที่เกิดจากหนี้อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยยังคงเพิ่มขึ้น 

และจำนวนธนาคารที่ลมก็ยังคงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ครัวเรือน 

สหรัฐฯ ยังตองเพิ่มงบดุลที่เสียหายไปจากการลมสลายของราคา

บานและตองออมมากขึ้น ดังนั้น การใชจายเพื่อการบริโภค

จึงมีแนวโนมที่จะขยายตัวในระดับปานกลาง ที่นาแปลกใจก็คือ 

สหภาพยุโรปและญี ่ป ุ นกลับมีป ญหาที ่ร ุนแรงกว าสหร ัฐฯ 

กรณียุโรป ธนาคารหลายแหงมีปญหาจากการปลอยสินเชื่อจำ

นวนสูงถึง 1.2 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ ใหกับประเทศในยุโรป

ตะวันออกที่มีปญหาทางการเงิน สัดสวนที่คอนขางสูงของสินเชื่อ

ดังกลาวอาจจะมีปญหาในอนาคตอันใกลนี ้นอกจากนี้ ประเทศ

ยุโรปขนาดเล็กบางแหงที่รวมถึงสเปน ไอซแลนดและไอรแลนด

ถูกกระทบอยางรุนแรงภายหลังจากวิกฤติการเงิน ขณะที่กรีซ

ตองกลับมารักษาวินัยทางการคลัง ดานเศรษฐกิจญี่ปุน ปญหา

ภาวะเงินฝดที่เกิดขึ้นเปนเวลานานกวา 20 ป ไดกลับมาเปน

ปญหาอีกครั้ง ดังนั้น จึงคาดวาเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจ 

ชั้นนำกลุมจี-3 จึงมีแนวโนมเติบโตในระดับที่ไมสูงนัก ซึ่งก็จะ

สงผลใหการสงออกของไทยในรูปดอลลารสหรัฐฯนาจะขยายตัว

ระดับปานกลาง คือ ประมาณรอยละ 5-10

ในประเทศไทย ความไมแนนอนทางการเมืองมีแนวโนม

ที่จะสูงขึ้นในชวงตนป 2553 โดยฝายที่ตอตานรัฐบาลไดประกาศ

ชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ อยางไรก็ตาม คาดวาจะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ ดานนโยบายการเงินและการ 

คลังนั้นก็มีแนวโนมวาจะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

ตอไป สวนดานนโยบายการคลัง รัฐบาลไดเริ่มโครงการลงทุน

ไทยเขมแข็งระยะ 3 ปประจำปงบประมาณ 2553-2555 ที่ครอบ

คลุมเม็ดเงิน 1.43 ลานลานบาท โดยเปนการลงทุนใน หลายดาน

รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาแหลงน้ำ ดานนโยบาย

การเงิน ก็มีแนวโนมที่จะผอนคลายตอไปแมวาจะมีความเปน

ไปไดที่จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเล็กนอย จาก

สภาพแวดลอมที่ดีขึน้นี้ จึงมีแนวโนมวาการใชจายในการบริโภค

และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวในระดับปานกลางประมาณ

รอยละ 3-4 และรอยละ 5-10 ตามลำดับ จากการขยายตัว

ในระดับคอนขางต่ำของการสงออกและอุปสงคในประเทศ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2553 จะต่ำกวาศักยภาพที่

ประมาณรอยละ 3-4 และป 2553 จะเปนอีกปหนึ่งที่คาดวาจะ

มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ที่คาดวาจะอยูที่ประมาณ 8.5-13 

พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 3.0-4.5 ของจีดีพี

ดานการเงินนั้น จากราคาน้ำมันดิบและราคาสินคาเกษตร

ในตลาดโลกที่พุงสูงขึ้น ตลอดจนการฟนตัวของอุปสงคภายใน

ประเทศ คาดวา อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะ

กลับมาเปนบวกที่รอยละ 1.5-2.5 และรอยละ 0.5-1.0 ตามลำดับ 

ในภาวะที่มีแรงกดดันดานเงินเฟอ ธปท. อาจจะปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายประมาณรอยละ 0.25-0.50 ในชวงครึ่งหลังของ

ป 2553 คาเงินบาทนาจะแข็งขึ้นโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 32-33 

บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ขณะที่สินเชื่อธนาคารคาดวาจะขยายตัว

ประมาณรอยละ 5-10 ตามการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในประเทศและ

การสงออก
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1. ผลการดำเนินงานโดยรวม
ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทยอย มีผลกำไรสุทธิ 1.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 

1.9 พันลานบาท ในป2551 เพิ่มขึ้น 1.9 พันลานบาท โดยหลักมาจากรายไดที่มิใชดอกเบี้ยขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 228 จากกำไรจาก

การขายเงินลงทุน และ ไมมีการรับรูขาดทุนการปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท Collateralized 

Debt Obilgations (CDO) เนื่องจากธนาคารไดจำหนาย CDO ทั้งหมดแลว สินเชื่อรวมของกลุมลดลง 7% เมื่อเทียบกับปกอน 

อันเนื่องจากฐานะเงินกองทุนของธนาคารในไตรมาส 1 ไดจำกัดการเติบโตของสินเชื่อ หลังจากที่ไดมีการเพิ่มทุนในเดือนเมษายน 2552 

สินเชื่อของธนาคารก็เติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในครึ่งปหลังของป 2552

การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ก)  สรุปรายไดของธนาคารและบริษัทยอย

 รายไดรวมของธนาคารและบริษัทยอย ตามที่รายงานใน 

 งบการเงินรวมป 2552 มีจำนวน 10 พันลานบาท  ลดลง

 จากปกอนจำนวน 2.1 พันลานบาทหรือรอยละ 18 มีรายได

 ดอกเบี้ยและเงินปนผลจำนวน 7.8 พันลาน ลดลงจาก 

 ปกอนจำนวน 3.6 พันลานบาท หรือรอยละ 32 รายได 

 ดอกเบี ้ยจากสินเชื ่อลดลงจำนวน 1.4 พันลานบาท    

 ขณะที่รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและ

 ตลาดเงิน ลดลง 0.4 พันลานบาท และรายไดจาก

 เงินลงทุน ลดลง 1.9 พันลานบาท   

 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทยอยสำหรับ

 ป 2552 มีจำนวน 2.1 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 

 จำนวน 1.5 พันล านบาท หรือร อยละ 228 โดย

 หลักมาจากำไรจากการขายเงินลงทุนคิดเปนสัดสวน

 รอยละ 22 ของยอดรายไดรวมป 2552

(ข) ตนทุนและคาใชจายดำเนินงาน

 ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในการดำเนินงาน (รวมหนี้สูญ

 และหนี้สงสัยจะสูญ และภาษีเงินไดนิติบุคคล) ตามงบ

 การเงินรวมป 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 9.9 พันลานบาท 

 ลดลงจากป 2551 จำนวน 4.1 พันลานบาท หรือรอยละ 

 29 เนื่องจากคาใชจายดอกเบี้ย ลดลงจำนวน 2.5 พันลาน

 บาท หรือรอยละ 45 อันเนื่องมาจากการบริหารโครง

 สรางเงินฝากอยางเหมาะสมและการบริหารงบดุลที่ดี

 คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย (รวมหนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญ

  และภาษีเงินไดนิติบุคคล) มีจำนวน 6.9 พันลานบาท 

 ลดลงจากปกอนจำนวน 1.6 พันลานบาท  หรือรอยละ 19

 อันเนื ่องมาจากการตั ้งสำรองคาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญ 

 ลดลงจากป 2551 จำนวน 1.2 พันลานบาท หรือ

 รอยละ 50 นอกจากนี้คาใชจายหในการดำเนินงานลดลง 

 0.5 พันลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน 

 

(ค)  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลประกอบการป 2552 มีผล 

 กำไรสุทธิจำนวน 1.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับผล

 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 1.9 พันลานบาทในปกอน ผลกำไร

 เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากในป 2552 ไมมีการรับรูผลขาดทุน

 การปรับมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศ 

 ประเภท Collateralized Debt Obligations (CDO) 

 การสำรองคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเนื่อง

 จากการติดตามหนี้ดีขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสินเชื่อกลุม

 รายยอย  และคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยลดลงจากการบริหาร

 ตนทุนที่ดี และมีการตัดจำหนายสินทรัพย ในป 2552

(ง)  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

 สำหรับป 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีผลตอบแทนตอ

 สวนของผูถือหุน รอยละ 0.03 เปรียบเทียบกับติดลบ

 รอยละ 68.1 ในป 2551 อัตราผลตอบแทนตอสวนของ

 ผูถือหุนของธนาคาร รอยละ 1.09 เปรียบเทียบกับติดลบ

 86.44 ในป 2551 สะทอนใหเห็นวาธนาคารมีการปรับตัว

 ดีขึ้น อยางไรก็ตามการปรับตัวดีขึ้นนี้มีผลสำคัญมาก

 ในชวงครึ่งปหลัง ขณะที่ในชวงครึ่งปแรกนั้นธนาคาร

 ยังคงตองการการเพิ่มทุน

 



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2552    51   

2. ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทยอย
สินทรัพย

 สินทรัพยหลักไดแก เงินใหสินเชื่อ เงินลงทุน และรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ธนาคารและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมจำนวน 140 พันลานบาท ลดลงจากป 2551 จำนวน 74 พันลานบาท หรือรอยละ 34 โดยมีเงิน

ใหสินเชื่อสุทธิ 78 พันลานบาท ลดลงจากปกอน 5.4 พันลานบาท หรือรอยละ 6 สาเหตุเนื่องจากขอจำกัดเรื่องเงินกองทุนในไตรมาส

ที่หนึ่งของป 2551 เงินลงทุนจำนวน 21 พันลานบาท  ลดลง 25 พันลานบาท หรือรอยละ 54 เนื่องจากการจำหนายเงินลงทุนประเภท

เผื่อขายจำนวน 19 พันลานบาท และประเภทถือไวเมื่อครบกำหนดจำนวน 5 พันลานบาท ในระหวางป 2551 รายการระหวางธนาคาร

และตลาดเงินจำนวน 15 พันลานบาท ลดลงจำนวน 28 พันลาน หรือรอยละ 65 เปนผลจากการลดสภาพคลองสวนเกินโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเงินฝากที่มีตนทุนสูง คงไวซึ่งรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีตนทุนต่ำกวา 

คุณภาพของสินทรัพย

 (ก) เงินใหกูยืม และการกระจุกตัวของเงินใหกูยืม

ณ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินให

กูยืมสุทธิจำนวน 78 พันลานบาท ลดลงจำนวน 5 พันลานหรือ

รอยละ 6 เมื่อเทียบกับป 2551 ซึ่งมีจำนวน 84 พันลานบาท 

เนื่องจาก มีการชำระหนี้สูงกวาการขยายตัวของการใหกูยืมเพิ่ม 

ท้ังน้ีเน่ือง จากขอจำกัดของฐานะเงินกองทุนในไตรมาสแรกป 2551 

ไมอนุญาตใหธนาคารปลอยสินเชื่อ เงินใหกูยืมของธนาคาร 

(ไมรวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงิน)เปนการให

กู ยืมแกการอุปโภคบริโภครายยอยและกลุมอุตสาหกรรมการ

ผลิต โดยมีสัดสวนรอยละ 26 ของเงินใหกูยืมรวมของธนาคาร 

ธนาคาร มีเงินใหกูยืมแกการอุปโภคบริโภครายยอย จำนวน 23 

พันลานบาท ลดลงจากปกอน 2 พันลานบาท หรือรอยละ 8.1  

เงินใหกูยืมแกกลุมอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 22 พันลานบาท 

ลดลงจากปกอน 1.7 พันลานบาท หรือรอยละ 7 สวนที่เหลือเปน

เงินใหกูยืมแกธุรกิจการพาณิชย ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

และกอสราง การสาธารณูปโภคและการบริการ

ธนาคารยังคงปรับสัดสวนการปลอยกูใหมีการกระจายใน

ภาคธุรกิจตางๆ ไมใหกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพื่อให

เปนไปตามนโยบายการใหกู ยืมที ่จะใหกู ยืมแกลูกคาในภาค

เศรษฐกิจสำคัญที่มีการเจริญเติบโตและมีศักยภาพดี รวมทั้ง

มีกระจายใหแกลูกคาทั ้งขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

และรายยอย โดยปรับเพิ่มสัดสวนเงินใหกูยืมแกลูกคาขนาดเล็ก

และรายยอยที่มีศักยภาพดี และยังใหความสำคัญกับลูกคากลุม

อุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในภาคเศรษฐกิจสำคัญ 

(ข) การจัดชั้นสินทรัพย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินทรัพยจัดชั้น 

(รวมดอกเบี้ยคางรับแตไมรวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบัน

การเงิน) เปนจำนวน 81 พันลานบาท โดยธนาคารตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญจำนวน 4 พันลานบาท ธนาคารมีอัตราสินเชื่อที่ไมกอ

ใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อทั้งหมด (รวมสินเชื่อที่ใหแกลูกคา

ที่เปนสถาบันการเงินและ repo) รอยละ 9.6 อัตราสวนคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญรอยละ 47 เทียบกับป 2551 รอยละ 8.2 และ 

รอยละ 53 ตามลำดับ สำหรับธนาคารและบริษัทยอยมีอัตรา

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหสินเชื่อทั้งหมด (รวมสินเชื่อ

ที่ใหแกลูกคาที่เปนสถาบันการเงินและ repo) รอยละ 12.8 อัตรา

สวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รอยละ 62 เปรียบเทียบกับปกอน 

รอยละ 10.8 และรอยละ 66 ตามลำดับ

ธนาคารไดควบคุมติดตามและดูแลการใหเง ินกู ย ืม

อยางใกลชิด โดยการจัดทำขอมูลของเงินใหกูยืมแยกตามระยะ

เวลาคางชำระทุกสิน้เดือน โดยแบงเงินใหกูยมืคางชำระออกเปน 

4 กลุมไดแก (1) เงินใหกูยืมคางชำระ 1 เดือนถึง 3 เดือน (2) 

เงินใหกูยืมคางชำระมากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน (3) เงินใหกู

ยืมคางชำระมากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน (4) เงินใหกูยมืคาง

ชำระเกิน 12 เดือน ซึ่งเปนการปฏิบัติตามเกณฑธนาคารแหง

ประเทศไทย ธนาคารจะทบทวนการชำระหน้ีเพ่ือพิจารณาประวัติ

และจัดชั้นหนี้ สำหรับใชเปนขอมูลในการติดตามและคาดการณ

แนวโนมของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

(ค) สินเชื่อที่ระงับรับรูรายได (สินเชื่อดอยคุณภาพ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทยอย

มีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ) จำนวน 12.8 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 13 ของเงิน

ใหสินเชื่อ ในปกอนธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไม

กอใหเกิดรายได จำนวน 13.6 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 11 

โดยคำนวณตามประกาศธปท. ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2551 ซึ่งกำหนด

ใหเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต่ำ

กวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 
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(ง) การรับรูรายได

ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ รับรูตามเกณฑ 

คงคางจากยอดเงินตนท่ีคางชำระ   โดยจะหยุดรับรูรายไดดอก เบ้ีย

ตามเกณฑคงคางสำหรับเงินใหสินเชื่อที่ผิดนัดชำระเงินตนหรือ

ดอกเบ้ียเกินกำหนดสามเดือนนับจากวันครบกำหนดชำระ โดยจะ

รับรูรายไดตามเกณฑเงินสด และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคาง

รับจากสินเชื่อที่ผิดนัดชำระดังกลาวที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายได

แลวนั้นออกจากบัญชี เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของธนาคาร

แหงประเทศไทย   

สำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมรับรู

ตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับเงินใหสนิเชื่อที่กลาวขางตน ยกเวน

หนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการติดตามผลการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายได

ตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับ

โครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการ

ชำระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา

 ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลจากเงินลงทุน 

จะถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล กำไร (ขาดทุน) 

จากการขายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิด 

รายการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จำนวน 132 พันลานบาท ลดลงจากป 2551 จำนวน 77 

พันลานบาท หรือรอยละ 37 โดยเงินรับฝากลดลง 71 พันลานบาท หรือรอยละ 45 เนื่องมาจากการบริหารเงินฝากในสัดสวนที่

เหมาะสมชวยทำใหลดตนทุน รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง 0.3 พันลานบาท หรือรอยละ 3 ขณะที่เงินกูยืมมีจำนวน 10 

พันลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 8 พันลานบาท หรือรอยละ 114 จากการออกตราสารหนี้ดอยสิทธิซึง่เปนสวนหนึ่งของการเพิม่ทุนในชวง

เดือนเมษายน ป 2551

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 7.9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จำนวน 2.8 พันลานบาท  หรือรอยละ 

55 สวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มทุน จำนวน 25 พันลานบาท และตอมาไดมีการลดทุน จำนวน 43 พันลานบาท โดย

การลดมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 3.7 บาท เปนหุนละ 0.5 บาท และนำไปลางขาดทุนสะสมและสวนต่ำกวามูลคาหุน

ดวยฐานะการเงินปจจุบันและผลกำไรจำนวนนอย ธนาคารจึงมิไดประกาศจายเงินปนผลแกผูถือหุนสำหรับป 2552 อยางไรก็

ตามคณะกรรมการธนาคารไดมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปจำนวน 69 พันลานบาท เปนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.5 ลานบาท 

และสวนที่เหลือโอนไปเปนกำไรสุทธิคงเหลือหลังจัดสรรยกไปงวดหนา

สภาพคลอง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2552 มีจำนวน 2.8 พันลานบาท 

ลดลงสุทธิ 1.8 พันลานบาท เมื่อเทียบกับป 2551 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมดำเนินงานป 2552 มีจำนวน 39 พันลานบาท ประกอบดวย ขาดทุนจากการดำเนินงาน

กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 3.2 พันลานบาท ซึ่งในจำนวนนี้รวมกำไรสุทธิ 55 ลานบาท 

สวนที่เหลือจำนวน 3.3 พันลานบาท เปนรายการปรับกระทบกำไรสุทธิที่ไมใชเงินสด สวนใหญไดแกรายการจากหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ

สูญ และคาใชจายดอกเบี้ย  .

สำหรับสินทรัพยดำเนินงานในปนี้ลดลง 32 พันลานบาท เนื่องจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง หลักทรัพยซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืนลดลง และเงินลงทุนเพื่อคาลดลง ขณะที่หนี้สินดำเนินงานลดลง 72 พันลานบาท เนื่องจากเงินรับฝากลดลงตามที่

กลาวขางตน

เงินสดสุทธิที่ไดจากกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 26 พันลานบาท ที่สำคัญ เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย เงินสด

สุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 10 พันลานบาท โดยที่สำคัญเกิดจากธนาคารมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน และการเพิ่มขึ้นของ

เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว
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 ทวงถาม  9,858 10.38 25,146 27.91 548 2.36 

 ไมเกิน 1 ป  41,949 44.18 58,123 64.51 17,192 73.97  

 เกิน 1 ป   43,139 45.44 6,834 7.58 5,503 23.67 

  รวม 94,946 100.00 90,103 100.00 23,243 100.00

 ประเภทเงินฝาก 2552 2551 2550

กระแสรายวันและออมทรัพย 25,146 27.91 24,023 14.22 28,462 16.56  

ประจำ  64,957 72.09 144,913 85.78 143,422 83.44 

 รวม   90,103 100.00    168,936  100.00 171,884 100.00

จำนวนเงิน สัดสวน % จำนวนเงิน สัดสวน % จำนวนเงิน สัดสวน %

 ระยะเวลา  เงินใหสินเชื่อ % เงินฝาก % เงินกูยืม %

ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับแหลงใช ไปของเงินทุน
ธนาคารมีแหลงที่มาของเงินลงทุนจากเงินฝากและเงินกูยืม ในขณะที่แหลงใชไปของเงินทุนเปนเงินใหสินเชื่อ โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 ธนาคารมียอดเงินฝาก เงินกูยืม และเงินใหสินเชื่อ แบงตามระยะเวลาได ดังนี้

อัตราสวนทางการเงิน

การดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ ธปท.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินทรัพยสูงกวาหนี้สินอยูเปนจำนวนประมาณ 5 พันลานบาท โดยมีสวนของผูถือหุนเปน

บวก ธนาคารมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 5.8 ซึ่งต่ำกวาเกณฑที่กฎหมายกำหนด

ในไตรมาสแรกของป 2552 ธนาคารไดเพิ่มทุนโดยการใหสิทธิจองซื้อหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 1:1 มีราคาเสนอ 

ขายหุนละ 0.38 บาทตอหุน ธนาคารมีทุนชำระแลวเพิ่มขึ้น จำนวน 2.5 พันลานบาท ตอมาธนาคารไดทำการลดทุนโดยการลดราคา

มูลคาหุนที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 3.7 บาท เหลือมูลคาหุนละ 0.5 บาท โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจะนำไปลางสวนต่ำ

มูลคาหุนและขาดทุนสะสมตามลำดับ ทำใหธนาคารมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 9.8 

ในไตรมาสแรก ป 2552 ธนาคารฯไดออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนที่สะสมดอกเบี้ยจายจำนวน 2.5 พันลานบาท 

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนหุนกูดอยสิทธิที่เสนอขาย 2.5 พันลานบาท อายุหุนกู 10 ป วันครบกำหนด 27 มีนาคม 

2562 การออกหุนกูดอยสิทธินี้ไดรับการอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยใหนับเปนเงินกองทุนขั้นที่ 2 สงผลใหธนาคารมีเงินกองทุน

ตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) รอยละ 12.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินกองทุน 7.9 พันลานบาท และมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง ที่คำนวณ

ตามหลักเกณฑการกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II รอยละ 12.0   

การดำรงอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง

ธนาคารแหงประเทศไทยไดกำหนดเกณฑในการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชยไมต่ำกวารอยละ 6 ของยอดเงิน

ฝากและเงินกูยืมตางประเทศต่ำกวา 1 ป ณ สิ้นป 2552 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลอง จำนวน 23.6 พันลานบาท อัตราเงินให

สินเชื่อตอเงินฝากรอยละ 105 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม รอยละ 17 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก

รวม รอยละ 26 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑที่กำหนด

เงินลงทุนในบริษัทยอย

ในป 2552 ธนาคารฯไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จำกัด และบริษัท บีที ลิสซิ่ง จำกัด 

จำนวน 45 และ 75 ลานบาท ตามลำดับซึ่งเปนบริษัทในเครือของธนาคารฯ ที่ดำเนินธุรกิจดานจัดการกองทุน และใหเชาซื้อและใหเชา

สินทรัพยแบบลิสซิ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคงธุรกิจระหวางกัน

หนวย : ลานบาท

* รวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

ธนาคารมีแหลงที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝากโดยแบงตามประเภทตามระยะเวลา ดังนี้
หนวย : ลานบาท
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ปจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารมุงที ่จะใชหลักปฏิบัติดานความเสี ่ยงที ่มีมาตรฐานสูงเพื ่อประโยชนสูงสุดดานผลประกอบการทางการเงินและ

เพิ่มมูลคากิจการ วิธีที่ธนาคารใชในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในป 2552 เพื่อยึดเปนหลักปฏิบัติที่ดี

สำหรับองคกร ธนาคารจะยอมรับความเสี่ยงตราบเทาที่พิจารณาเห็นวาคุมคากับผลตอบแทนที่จะไดรับและอยูภายในระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได

ในการประกอบธุรกิจธนาคาร ตองเผชิญความเสี่ยงหลักๆ 5 ดานดวยกัน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการ (Operational risk) ธนาคารเชื่อมั่นวา คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญตอการเติบโต

และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอยางย่ังยืน เพ่ือใหธนาคารสามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง

ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปดวยผูมีความรูและประสบการณใน

งานธนาคารพาณิชยทำหนาที่เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และกำหนดโครงสราง

การกำกับดูแลในดานนี้ เพื่อใหมั่นใจวา ความเสี่ยงตางๆไดมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยกระบวนการ

พิจารณาตัดสินใจที่โปรงใส 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธและแผนการดำเนินงานที่ไมเหมาะสม อันสงผลกระทบตอ 

รายได เงินกองทุน และความมั่นคงของกิจการ

 

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ โดยไดมีการกำหนดกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธและ 

แผนธุรกิจประจำป ซึ่งผูเก่ียวของมีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มท่ีโดยรวมกันพิจารณากล่ันกรองอยางถ่ีถวนกอนเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนธุรกิจอยางสม่ำเสมอเพื่อใหสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด 

ความเสี่ยงที่กระทบตอการดำเนินการตามแผนกลยุทธที่สำคัญ จำแนกไดดังนี้

• ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันเปนปจจัยภาย

นอกที่ธนาคารตองใหความเอาใจใส หากแผนธุรกิจของธนาคารไมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจอาจทำใหธนาคารมีผลประกอบการไม

เปนไปตามที่คาดหวังไว ธนาคารจึงใหความสำคัญกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ โดยมีนักเศรษฐศาสตรและ

ทีมนักวิจัยภายในธนาคารที่มีความรูและประสบการณคอยใหขอมูลแกคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเขากับ

สถานการณไดอยางรวดเร็ว 

•  ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินกองทุน ธนาคารแหงประเทศไทยมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร

พาณิชยอยางใกลชิดเพื่อใหมั่นใจวา ธนาคารเหลานั้นมีความนาเชื่อถือและรับผิดชอบตอการใหบริการทั้งประเภทเงินฝากและสินเชื่อ 

ดังนั้น การกำหนดใหมีการดำรงเงินกองทุนเปนสัดสวนตอสินทรัพยเสี่ยงหรือที่เรียกวา Capital to Risk Weighted Asset Ratio เปน

มาตรการสำคัญประการหน่ึงท่ีจะควบคุมฐานะความม่ันคงของธนาคารไมใหธนาคารสรางสินทรัพยเส่ียงมากเกินไปกวาสัดสวนท่ีกำหนด

ไวเมื่อเทียบกับเงินกองทุน ซึ่งธนาคารไดตระหนักถึงความเสี่ยงเหลานี้ จึงไดมีการเสริมฐานะความมั่นคงของฐานเงินทุนตลอดป 2552 

นอกเหนือจากการเพิ่มทุนที่ได ซีไอเอ็มบีกรุป เขามาเปนผูถือหุนใหญ ซีไอเอ็มบีกรุป ยังไดถายทอดความรูในดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงใหแกธนาคารอีกดวย  รวมทั้งการจัดหาระบบงาน Core Banking ระบบงานดาน Treasury 

(Murex system) และระบบงานอัตโนมัติสำหรับธุรกิจสินเชื่อรายยอย ทำใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจตามเปาหมาย โดยมีระบบการ

ควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
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•  ความเสี่ยงจากโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการไมเหมาะสม ธนาคารตระหนักดีวาโครงสรางองคกรนับเปนสวน

สำคัญที่ชวยจะสงเสริมการดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จตามแผนกลยุทธ ธนาคารจึงมีหนวยงานรองรับการดำเนินการตามแผน

กลยุทธ มีการจัดวางบุคลากรอยางเหมาะสม มีการควบคุมและถวงดุลซึ่งกันและกันซึ่งจะชวยใหกระบวนการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

รอบคอบรัดกุม และสงเสริมการบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว ในการปรับปรุงโครงสรางองคกร ธนาคารไดจัดตั้งหนวยงานดานพัฒนา

องคกรทำหนาที่ดูแลการจัดโครงสรางและกำหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาอาจไมปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติตามภาระหรือ

พันธะที่มีตอกันตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูหรืออื่นๆ หรือการที่คุณภาพของลูกหนี้อาจมีการเสื่อมถอยลง และทำใหเกิดผลกระทบใน

ทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร

การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk Management) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเสริมสรางมลูคาผูถือหุน เพื่อใหมั่นใจวา 

รายไดสุทธิที่จะไดรับจะสอดคลองและคุมคากับการรับความเสี่ยงดังกลาวไมวาจะคิดเปนรายๆหรือโดยรวม ตามนโยบายบริหารความ 

เสี่ยงดานเครดิต ธนาคารไดจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการวัดความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง มีการ 

จัดองคกรใหมีการถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Check and Balance) มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางผูทำหนาที่

ดานความสัมพันธกับลูกคา ผูวิเคราะหสินเชื่อ ผูกลั่นกรองสินเชื่อ ผูอนุมัติสินเชื่อ ผูตรวจสอบและผูที่ดูแลเรื่องการบริหารความเส่ียง 

ธนาคารไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมตางกันไปตามประเภทของลูกคา โดยไดพัฒนาและติดตาม 

เพื่อทำการปรับปรุง Risk Grading Tools สำหรับวัดความเสี่ยงลูกคาสินเชื่อธุรกิจและเครื่องมือประเมินความเสี่ยง (SMEs Filter)        

สำหรับลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และมีระบบ Credit Scoring ใชในการประเมินความเสี่ยงสำหรับผูกูรายยอยบุคคล 

ธรรมดา ทั้งสินเชื่อไมมีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกัน ในขณะเดียวกัน ธนาคารไดกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงในภาพ 

รวม ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป 2552 และตอเนื่องในป 2553 สำหรับธนาคารและบริษัทในเครือของธนาคารที่ทำธุรกิจใหสินเชื่อ เพื่อสนับสนุน 

การดำเนินธุรกิจและเพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

นอกจากนี้ ในเรื่องของความเสี่ยงจากหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่สำคัญ ที่กระทบตอความสามารถในการ

ทำกำไรตลอดจนความพอเพียงของเงินกองทุนของธนาคาร ธนาคารจึงใหความสำคัญกับการจัดการ NPL และใหมีการตั้งสำรอง

คาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญใหพอเพียงกับความเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นและสะทอนลงในงบการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารไดแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการจัดชั้นหนี้และกันเงินสำรองขึ้น โดยผูบริหารหัวหนาสายงานบริหารความเสี่ยงเปนประธาน

สวนการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตระดับ Portfolio นั้น ธนาคารคำนึงถึงหลักความสัมพันธระหวางคุณภาพของลูกหนี้แยก

ตามประเภทธุรกิจ และสัดสวนการกระจุกตัวของสินเชื่อตามประเภทของธุรกิจตางๆที่อยูใน Portfolio ของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะ

หผลตอบแทนที่ไดรับจากลูกหนี้ และ การกำหนดเพดานความเสี่ยงตางๆ (Risk Limits) ตามโยบายของธนาคาร ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 

2552 ธนาคารมีสัดสวนการใหสินเชื่อแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้
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1.  เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 453.84 0.48 16.03 3.53 0.18 

2.  การประมง   62.27 0.07 - - -  

3.  การทำเหมืองแรและเหมืองหิน  89.01 0.09 48.42 54.40 0.53 

4.  การผลิต  20,594.81 21.69 3,590.74 17.44 39.32  

5.  การไฟฟา แกส และการประปา 3,550.45 3.74 - - -  

6.  การกอสราง  2,404.22 2.53 348.87 14.51 3.82  

7.  การขายสง การขายปลีก และซอมแซม 11,571.01 12.19 1,601.71 13.84 17.54

  ยานยนต จักรยานยนต ของใชสวน

  บุคคลและของใชในครัวเรือน

8.  โรงแรม และภัตตาคาร 3,314.05 3.49 749.82 22.63 8.21  

9.  การขนสง สถานที่เก็บสินคา 2,880.23 3.03 440.87 15.31 4.83

  และการคมนาคม  

10.  ตัวกลางทางการเงิน 17,206.44 18.12 - - -  

11.  บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา  7,750.18 8.16 1,160.83 14.98 12.71  

  และบริการทางธุรกิจ

12.  การบริหารราชการ และการปองกัน - - - - -  

  ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาค

  บังคับ

13.  การศึกษา  347.50 0.37 27.52 7.92 0.30  

14.  การบริการดานสุขภาพ และงานสังคม 1,706.25 1.80 - - -  

  สงเคราะห

15.  การใหบริการชุมชน สังคม และบริการ 391.36 0.41 12.25 3.13 0.13  

  สวนบุคคลอื่น ๆ

16.  ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล - - - - -  

17.  องคการระหวางประเทศ และองคการ - - - - -  

  ตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

18.  อุปโภคบริโภคสวนบุคคล 22,624.00 23.83 1,134.46 5.01 12.43  

      รวม 94,945.62 100.00 9,131.52 9.62 100.00

  ประเภทธุรกิจ เงินใหสินเชื่อ  สัดสวนเงินให สินเชื่อดอย สัดสวน NPL ตอ การกระจุก

     (ลานบาท) สินเชื่อตาม คุณภาพ เงินใหสินเชื่อ ตัวของ  

      ประเภทธุรกิจ  (NPL) ตามประเภท NPL 

      (%) (ลานบาท) ธุรกิจ (%) (%)
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ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินคาโภคภัณฑ ซึ่งอาจสงผลกระทบใน

ทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารไดควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ย โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets 

and Liabilities Management Committee: ALCO) เปน

ผูกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและ

เพดานความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

(Banking Book) อันเนื ่องมาจากความไมสอดคลองกัน 

(Mismatch) ระหวางโครงสรางอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและ

หนี้สินของธนาคาร ซึ่งธนาคารใชการวิเคราะหความแตกตางใน

การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินในแตละ

ชวงเวลา (Gap Analysis) เปนเครื่องมือหนึ่งในการประเมิน

ความเสี่ยง นอกจากนั้น ธนาคารยังใชวิธีการวิเคราะหแบบจำลอง

ผลกระทบที่มีตอดอกเบี้ยรับสุทธิของธนาคาร (Net Interest 

Income Simulation) โดยมีหนวยงานดานบริหารความเสี่ยง

ที่เปนอิสระจากฝายงานที่กอใหเกิดความเสี่ยงเปนผูประเมิน 

และติดตามความเสี ่ยง และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

สินทรัพยและหนี ้สินเพื ่อพิจารณาเปนประจำทุกเดือน โดย

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน จะพิจารณาโครงสราง

สินทรัพยและหนี้สินใหรดับความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม

ตามนโยบายของธนาคาร  

สำหรับการควบคุมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของ

ธุรกรรมที่อยูในบัญชีเพื่อการคา (Trading Book) อยูภายใตการ

ควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee: RMC) และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ธนาคาร (Board of Directors) โดยธนาคารมีการคำนวณราคา

ยุติธรรม เพื่อดูผลกำไร/ขาดทุนเปนประจำทุกวันโดยเปรียบเทียบ

กับราคาตลาด และธนาคารไดมีการควบคุมและจัดทำรายงาน

สถานะความเสี ่ยงเปนรายวันโดยหนวยงานที ่เปนอิสระจาก

หนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง (Risk Taker) โดยการกำหนด

เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่เหมาะสมแยกตามผลิตภัณฑ

และแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ตางๆ เชน 

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

Limit เปนตน เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยที่สงผลกระทบตอรายได และเงินกองทุนของธนาคาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนนั้น ธนาคารไดพยายามจัดหาแหลงเงินทุนที่เปนสกุล 

เดียวกันในการใหสินเชื่อหรือการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นที่

เปนสกุลเงินตราตางประเทศ และ/หรือทำการซื้อ/ขายตราสาร 

อนุพันธเพื่อใชในการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

เพื ่อลดความเสี ่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ่ยนให

เปนไปตามนโยบายที่ธนาคารไดกำหนดไว นอกเหนือจากนั้น 

ธนาคารยังทำการควบคุมการประกอบธุรกรรมดานการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยธุรกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญ

เปนธุรกรรมท่ีรองรับธุรกิจของลูกคาเปนหลัก ในขณะท่ีการควบคุม

ปริมาณการทำธุรกรรมเพื่อคา (Trading) ธนาคารไดกำหนด

เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่เหมาะสม แยกตามผลิตภัณฑ 

และแยกตามประเภทความเสี่ยง (Risk Type) ตางๆ เชน Value-

at-Risk (VaR) Limit, FX Net Open Position Limit, Stop Loss 

Limit เปนตน และไดทำการประเมินมูลคา (Mark to Market) 

ธุรกรรมเงินตราตางประเทศเปนประจำทุกวันทำการ นอกจากนี้ 

ยังมีการทำการวิเคราะหผลกระทบจากเหตุการณวิกฤต (Stress 

Testing) อยางสม่ำเสมออีกดวย

ความเสี่ยงดานตลาดของตราสารทุน 
ธนาคารไมมีการทำธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนนอก  

เหนือจากการเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของ  

ธนาคาร รวมถึงหุนสามัญที่ไดรับมาจากการปรับโครงสรางหนี้

จากสินเชื่อที่มีปญหา และธนาคารไมมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ

ตราสารที่เกี่ยวของกับสินคาโภคภัณฑ จึงไมมีความเสี่ยงดาน

ตลาดของตราสารในตลาดสินคาโภคภัณฑแตอยางใด

ทั้งนี้ ธนาคารไดจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงดาน

ตลาด และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย รวมถึง

การทดสอบความแมนยำและความถูกตอง (Back Test) แบบ

จำลองตางๆที ่ใชในการประเมินความเสี ่ยงดานตลาดอยาง

สม่ำเสมอ อีกทั้งใหมีการรายงานการประเมินเงินกองทุนที่ตอง

ดำรงเพื่อรองรับความเสี่ยงดานตลาดเปนไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง โอกาสที่ธนาคารอาจไมสามารถชำระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่กำหนดได  

อันเนื่องมาจากการที่ธนาคารไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยใหเปนเงินสดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอไดทันตามกำหนด  

ธนาคารมีการวางแผนและบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองอยางมีประสิทธิภาพและคุมตนทุน โดยการควบคุม ดูแล ระดับเงิน ทุน

ใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะชำระภาระผูกพันไดทั้งในปจจุบันและอนาคต การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของธนาคารอยู

ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Assets and Liabilities Management Committee - ALCO)

 

ในการบริหารความเสียงดานสภาพคลองนั้น จะมีเครื่องมือเพื่อใชในการวัด ประเมิน ตลอดจนมีกระบวนการในการติดตาม

และควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของธนาคารและสถานการณทางเศรษฐกิจในแตละชวงเวลา  

ทั้งภายใตภาวการณปกติและสถานการณวิกฤต และเปนไปตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง 

(Liquidity Ratio) สวนตางสภาพคลองสะสม (Cumulative Liquidity Gap) ในชวงระยะเวลาตางๆ และการกระจุกตัวของแหลงที่มา

ของเงินทุน (Deposit Concentration) เปนตน

นอกจากนี้ ธนาคารยังไดจัดทำแผนฉุกเฉินสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) ไวสำหรับรองรับกรณีเกิดวิกฤต

สภาพคลอง  ซึ่งจะชวยใหการแกปญหาดำเนินการไปไดอยางราบรื่นและทันตอเหตุการณ อีกดวย 

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีสินทรัพยสภาพคลองทั้งสิ้น 23,593  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  26 ของยอดเงินฝาก 

รวม ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดกระบวนการควบคุมภายในที่ดี 

การขาดธรรมาภิบาลในองคกร และการขาดการจัดการที่ดี สวนปจจัยความเสี่ยงอื่นๆไดแก คน และเหตุการณภายนอกตางๆ 

ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอยางมีประสิทธิผล ธนาคารไดจัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง แนวทางการ

ปฏิบัติงาน และการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานสากล  โปรงใส  และสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหนาที่กำหนดนโยบาย และ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล

ธนาคารกำหนดใหผูบริหารหนวยธุรกิจตางๆ (Risk Owner) เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการระบุ ประเมิน และบริหาร

จัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการ โดยกำหนดใหทุกหนวยงานภายในธนาคารและบริษัทในเครือบริหารและจัดการความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

ดังนี้ 

• การประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (Operational Risk Self Assessment) ทุกหนวยงานจะตองประเมินความเสี่ยง ทบทวน 

และรายงานผลอยางสม่ำเสมอใหแกดานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลการประเมิน มาตรการการควบคุม วิเคราะหถึงความเสี่ยงที่

เกิด ขึ้น และรายงานผลสรุปตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจแกไขปญหา รวมถึงการติดตามผล

หลังการแกไข วิธีการดังกลาวนี้ทำใหทุกหนวยงานตองดำเนินการทบทวน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะชวยลด

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเพิ่มความมั่นใจในการแกปญหาใหไดภายในเวลาที่เหมาะสม ควบคูไปกับการพัฒนาระบบการควบคุม

ภายในของทุกหนวยงาน อาทิ การอนุมัติ และอำนาจอนุมัติ การสอบทานความถูกตองของธุรกรรมตาง ๆ  การแบงแยกหนาที่ การรักษา

ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ รวมถึงการมีแผนการรองรับการดำเนินธุรกิจตอเนื่องใหเปนไปอยางเหมาะสมตามมาตรฐานสากล 

และนำไปสูการมีบรรษัทภิบาล 
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•  การรายงานขอมูลความเสียหายดานปฏิบัติการ (Loss  Incident Reports) ธนาคารกำหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่รายงาน

ขอมูลความเสียหายและสาเหตุที่เกิดความเสียหายขึ้นผานระบบงานที่ธนาคารกำหนด รายงานขอมูลความเสียหายนี้จะเปนขอมูล

สำหรับกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมดวยตนเอง  รวมทั้งยังนำไปใชในการวิเคราะห เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณ

ความเสียหายซ้ำ  และยังเปนประโยชนในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำการคำนวณเงินกองทุนความเสี่ยงดานปฏิบัติการตอไป

•  ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ธนาคารไดกำหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่ในการรายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการตามรูปแบบที่กำหนด นอกจากนี้ ทีมบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการไดรวมกับหนวยงานที่เปนเจาของความเสี่ยง

ทำการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Specific KRIs) เพื่อใชติดตามระดับความเสี่ยงของหนวยงานและใชเปนดัชนีชี้วัดที่ใช

แสดงโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดวย

•  กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑใหม (New Product Approval Process) ธนาคารใหความสำคัญกับการออก

ผลิตใหมหรือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงไดกำหนดใหมีคณะทำงานสอบทานการออกผลิตภัณฑใหม เพื่อทำหนาที่สอบทาน

การออกผลิตภัณฑใหมหรือการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยไดกำหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑใหมที่เขมงวด 

ใหครอบลุมการการระบุถึงความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงดานสินเชื่อ ดานตลาดและดานปฏิบัติการ รวมถึง

การกำหนดแนวทางการควบคุมที่เหมาะสม โดยจะตองผานการพิจารณาและลงนามเห็นชอบรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ

•  แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ธนาคารไดใหความสำคัญในการจัดทำแผนรองรับ

การดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องใหครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อรองรับและลดความเสี่ยงและระบบหรือกิจกรรมที่สำคัญสามารถ 

กูกลับสูสภาพเดิมไดทั้งหมดหรือบางสวนในเวลาที่กำหนด 

•  กระบวนการรับเรื่องรองเรียน (Complaint Management Process) ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงดานชื่อเสียง 

(Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกคา จึงกำหนดใหมีหนวยงานกลางและระเบียบงานรองรับการรับขอรองเรียนจากลูกคา 

หนวยงานนี้จะบันทึกขอรองเรียนทุกรายการบนระบบงานสำหรับรับและติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ

จะตองชี้แจงปญหาและตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด พรอมทั้งการรายงานผลใหผูบริหารของธนาคารอยางสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหนวยงานที่ทำหนาที่ควบคุม และกำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คือ ดานตรวจสอบภายใน และทีมกำกับการปฏิบัติและสอบทานสินเชื่อ ซึ่งจะทำหนาที่สอบทานติดตามการปฏิบัติงานของ

หนวยงานภายในธนาคารใหเปนไปตามระเบียบภายใน และกฎระเบียบของทางการ  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารมีเงินลงทุนในสถาบันการเงินตางประเทศ คิดเปนมูลคารวม 116 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 

4 พันลานบาท) เปนตราสารหนี้ประเภท Structured Notes ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีอันดับความนาเชื่อถือ A หรือดีกวาขึ้นไป 

มูลคา 100 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 98.06 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปนรอยละ 98.06 ของมูลคาหนาตั๋ว (Face Value) และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความหนา

เชื่อถือ AA และ AAA มูลคา 550 ลานบาท ซึ่งมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 546 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 99.27% ของมูลคาหนาตั๋ว  

เนื่องจากตราสารหนี้ประเภท Structured Notes ทุกรายการที่ธนาคารลงทุนมีการคุมครองเงินตน (Principal Protected) 

ความเสี่ยงจากการลงทุนจึงมีเพียงความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนคูปองในอัตราตามที่คาดหวัง อันเปนผลจากปจจัยทางตลาด

ตางๆ อยางไรก็ดี ธนาคารไดมีการควบคุมความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุนในหลายรายการที่มีรูปแบบการจายคูปองแตกตางกันไป 

และมีการติดตามผลการลงทุนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน อยูภายใตเพดาน

ความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนดไว
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารใหความสำคัญอยางยิ่งกับการดำเนินกิจการภายใตระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และมีมาตรฐานจรรยาบรรณทาง 

ธุรกิจในระดับสูงในการดำเนินการใดๆ ดังนั้น ธนาคารจึงมุงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม ในขณะเดียวกัน มีการดู 

แลใหการเปดเผยขอมูลของธนาคารเปนไปอยางครอบคลุม ชัดเจน เขาถึงประเด็นสำคัญ ถูกตอง และทันการณอยูเสมอ รวมท้ังการ 

ดำเนินการใหมีระบบและวิธีปฏิบัติดานการควบคุมภายในที่สามารถทำใหมั่นใจวา การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

มีการควบคุมครอบคุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน รวมท้ังกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

ตางๆ ใหครบถวน  

ธนาคารมีระบบและวิธีปฏิบัติในการระบุ การประเมิน 

และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญๆและความไมแนนอน 

ตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนกำหนดใหฝายตรวจสอบภายใน และ

ทีมกำกับการปฏิบัติงานและสอบทานสินเช่ือทำหนาท่ีติดตาม

ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของธนาคารใหสามารถ

ขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายกลยุทธที่ตั้งไว ในขณะที่มี

การปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

อยางตอเน่ือง นอกจากนี้  มีการใหความรูความเขาใจกับ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของธนาคารเก่ียวกับการมี

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมีการปฏิบัติงานใหเปน

ไปตามระเบียบขอบังคับตางๆ ตามท่ีธนาคารและทางการ

กำหนด รวมถึงการไดกำหนดบทลงโทษเมื่อมีการกระทำความ

ผิดเกิดขึ้น  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 28  

กุมภาพันธ2548  มีมติอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการของ 

ธนาคารเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชอางอิงและเปนบรรทัดฐาน 

ในการปฏิบัติ งานของธนาคาร เ พ่ือใหหลักการดังกลาว 

มีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ โดยผูถือปฏิบัติ 

คือ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และพนักงานของผูรับจาง 

ของธนาคารทุกคน เพื่อใหผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เกิดความมั่นใจในการประกอบกิจการของธนาคาร 

นอกจากนี้ ธนาคารไดปฏิบัติตามหลักการกำกับ 

ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ตามท่ี 

ตลาด หลักทรัพย แหงประเทศไทยไดปรับตามหลักการ 

ของ Organisation for Economic Co-Operation and 

Deve lopmen t (OECD) P r i nc ip le s o f Co rpo ra te 

Governance 2004 และขอเสนอแนะจากธนาคารโลก จากการ

เขารวมโครงการ Corporate Governance Report on the 

Observance of Standards and Codes (CG ROSC) ซึ่งแบง

เนื้อหาออกเปน 5  หมวดไดแก 

 

หมวดที่ 1   สิทธิของผูถือหุน 

หมวดที่ 2   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

หมวดที่ 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หมวดที่ 4   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในป 

2552 ดังนี้  

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
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สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (หมวดที่ 1 และ 2)  
ธนาคารไดตระหนักถึงความสำคัญตอผูถือหุนทุกราย โดยคำนึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกัน จึงมีนโยบายที่จะใหผูถือหุนทุก

กลุมไดรับขอมูลขาวสารของธนาคารที่ถูกตอง ครบถวน และโปรงใส รวมท้ังใหความสำคัญในการจัดประชุมผูถือหุนและเคารพสิทธิ

ของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด  

 

คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของธนาคาร สำหรับการประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญ  เรียกวา การประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนธนาคารประจำป 2552 ไดจัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  โดยการประชุมผูถือหุนมีกรรมการเขารวมประชุมรอยละ 90  ของกรรมการทั้งหมด  

 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2552 ธนาคารไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมโดยมอบให บริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) ในฐานะเปนนายทะเบียนหุนของธนาคาร เปนผูจัดสงหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนพิจาณา 

ลวงหนากอนการประชุม 14 วัน และเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลสำหรับการตัดสินใจลงมติกอนไดรับขอมูลในรูป

แบบเอกสาร  ธนาคารไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุนในเว็บไซต www.cimbthai.com 

สำหรับนักลงทุน/ผูถือหุน ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน นอกจากนี้ ไดโฆษณาคำบอกกลาวหนังสือนัดประชุมทาง

หนังสือพิมพรายวันติดตอกันเปนเวลา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันตามที่กฎหมายไดกำหนดไว สำหรับวาระการประชุม

มีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้ง ขอเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกลาวดวย เพื่อเอื้ออำนวยผูถือหุนใชสิทธิในการตัดสินใจลงคะแนนในแตละวาระ  

 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง ธนาคารไดจัดทำแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธี

การมอบฉันทะ และแนบแบบฟอรมดังกลาวจัดสงใหผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือนัดประชุม ธนาคารไดเพิ่มทางเลือกใหผูถือหุน  

โดยเสนอใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2552 มีผูถือหุนจำนวน 15 รายมอบอำนาจ

ฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระท่ีธนาคารเสนอเปนผูรับมอบอำนาจฉันทะใหเขา

รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 

ในวันประชุมผูถือหุน ธนาคารไดอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมโดยจัดเจาหนาท่ีลง

ทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือ

หุน และไดนำระบบ Barcode มาใชในการลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระการประชุม นอกจากนี้ไดเปดโอกาสให

ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง 

 

กอนเริ่มประชุมประธานกรรมการทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิในการลงคะแนน และวิธี

ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม มีการพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระท่ีกำหนด โดยใน

ระหวางการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวของได

ตอบคำถาม รวมทั้งขอมูลตาง ๆ อยางชัดเจน ครบถวน ซึ่งมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สำคัญไวในรายงานการ

ประชุม  สำหรับการนับคะแนนเสียงระหวางการประชุมเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใส  โดยการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ

เปนไปตามลำดับในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการรวมหรือสลับวาระการพิจารณา  

 

ธนาคารไดจัดทำรายงานการประชุมอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา มีสาระสำคัญครบถวน อาทิเชน  สรุปสาระสำคัญของคำถาม  

คำชี้แจง ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ คะแนนเสียงของผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย และ

งดออกเสียง เทาไร เปนตน โดยจัดสงรางรายงานการประชุมผูถือหุนประจำป 2552 ตอหนวยงานที่กำกับดูแลตามที่กฎหมายและ 

ขอบังคับของทางการกำหนดภายใน 14 วันนับแตวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรในเว็บไซต www.cimbthai.com เพ่ือใหผูถือหุนได

รับทราบ  
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มาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน ธนาคารมีขอกำหนดหามไมให กรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงาน  

ใชโอกาสหาผลประโยชนสวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ หรือ แสวงหาขอมูลอยางไมสุจริตทำธุรกิจเพื่อแขงขันรวมท้ังการลวงรูขอมูล

ภายในเพ่ือประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของธนาคาร จึงไดมีนโยบายกำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใชขอมูลภายในระเบียบ

การซ้ือขายหลักทรัพยของกรรมการ และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน ดังรายละเอียดท่ีไดเปดเผยไวในหัวขอ “การดูแล

เรื่องการใชขอมูลภายใน” 

 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (หมวดที่ 3)   
ธนาคารใหความสำคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน  

ลูกคา คูคา เจาหนี้ และภาครัฐ ดังนั้น ธนาคารจึงไดจัดทำขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code  

of  Conduct) ดังนี้   

 

•  ลูกคา 

 ธนาคารมุงม่ันดวยการนำเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และบริการท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ปกปองผลประโยชน 

เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาอยางเทาเทียมกัน 

 ธนาคารไดจัดตั้ง CIMB Thai Care Center เพื่อรับและดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนตางๆของลูกคา ที่ศูนยนี้จะมี 

ฐานขอมูลรวบรวมขอรองเรียนของลูกคาและจัดเปนหมวดหมูตามแหลงท่ีมาและประเภท มีการจัดทำรายงานสงไปยังสำนัก 

กรรมการผูจัดการใหญ  ฝายตรวจสอบภายใน และทีมกำกับการปฏิบัติงานและสอบทานสินเชื่อ รวมท้ังหนวยงานอื่นๆที่ 

เก่ียวของ เพ่ือรวมแกปญหาตามท่ีไดรับการรองเรียนมาอยางมีประสิทธิผล เปนธรรม และสอดคลองกัน ธนาคารใชความระมัดระวัง

อยางยิ่งในการรักษาความลับของลูกคา โดยไมเปดเผยขอมูลดังกลาว เวนแตเปนการเปดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได 

รับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากลูกคาเทานั้น โดยลูกคาสามารถรองเรียนผานทางระบบ CIMB Thai Care Center  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท 0-2626-7777 ไดตั้งแตเวลา 07.00 น. - 19.00 น. ทุกวันไมมีวันหยุด 

หรือ สงอีเมลมาที่ cimbthai.carecenter @cimbthai.com   

•  ผูถือหุน 

 ธนาคารมุงม่ันใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส เกิดผลการดำเนินงานที่ดีอยางตอเน่ือง

และม่ันคง สรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกผูถือหุน ตลอดจนพยายามอยางเต็มที่ในการเก็บรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ชื่อเสียงและ 

ภาพลักษณที่ดีของธนาคาร หากเร่ืองใดท่ีมีผลกระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน ธนาคารไดดำเนินตามแนวนโยบาย

การรักษาสิทธิผูถือหุนทุกรายดวยความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษ

ในเร่ืองใดซึ่งท่ีประชุมไดลงมติ ผูถือหุนน้ันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในเร่ืองน้ัน นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

กรรมการ 

•  พนักงาน 

 ธนาคารไดปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ถือวาพนักงานทุกคนเปน

ทรัพยากรที่มีคา ดังนั้นจึงมุงมั่นที่จะสงเสริมใหมโีครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ภายในธนาคารอยางสม่ำเสมอ โดยใหพนักงานเขา

อบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู ความสามารถรองรับการแขงขันทางธุรกิจ  

•  เจาหนี้และคูคา 

 ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย  อยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทางธุรกิจที่

เปนธรรมและเสมอภาคตอเจาหนี้และคูคา ภายใตการดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด 

•  คูแขง 

 ธนาคารมีนโยบายสงเสริมการแขงขันภายใตกรอบกติกาท่ีเปนธรรม โปรงใส ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง

ทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต ไมทำลายชื่อเสียงหรือกระทำการใด ๆ ที่ปราศจากความจริงหรือไมเปนธรรม  
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•  ชุมชนและสังคม 
 ธนาคารไดตระหนักถึงความสำคัญตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายสงเสริมตอบแทนความรับผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอมและสังคมดวยการชวยเหลือและสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ เปนประจำอยางตอเนื่องทุกป เชน การจัดแสดงดนตรี 

เพ่ือนำรายไดมอบใหองคกรการกุศล จัดทอดกฐิน การบริจาคเงินและสิ่งของตางๆ แกเยาวชน ผูยากไรเพ่ืออำนวยประโยชนและ 

ชวยเหลือสังคมตามสมควรเปนตน 

 

เปดเผยขอมูลและความโปรงใส (หมวดที่ 4)
ธนาคารไดตระหนักและใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง โดยเผยแพรขอมูล

ขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและทางเว็บไซตของธนาคารทั้งขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังเปดเผยขอมูลในแบบรายงานประจำปตามหลัก

เกณฑของทางการ อาทิ แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ตลอดจนสื่ออื่น ๆ และการ

ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะสรางความเช่ือม่ันใหแกนักลงทุนตอตลาดทุนไทย รวมทั้งใหบริการขอมูลและขาวสาร

กิจกรรมตาง ๆ ของธนาคารกับหนวยงานทางการท่ีกำกับดูแล ผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนท่ัวไป การดำเนินการ

ตางๆ ดังกลาวไดแก 

• การกำหนดใหมีสำนักส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือทำหนาท่ีในการเผยแพรขอมูลธนาคาร และปนตัวแทน 

 ในการสื่อสารกับผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที่สนใจ ผานชองทางตางๆ ของหนวยงานทางการท่ีเกี่ยวของ 

 รายงานผลประกอบการ การทำธุรกรรมเรื่องท่ีสำคัญที่มีผลกระทบทิศทางในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ใหแกผูถือหุน 

 และนักลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามประกาศและขอกำหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้  

 ผูสนใจสามารถติดตอสำนักส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธของธนาคารไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2638-8283 หรือ  

 สงอีเมลที่  shareholder.services1@cimbthai.com. 

•  การจัดใหมีการแถลงขาวตอส่ือมวลชนสำหรับเหตุการณเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ที่สำคัญของธนาคาร เชน เร่ือง 

 ผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือใหผูสนใจไดทราบขอมูลอยางทั่วถึง และไดเปดโอกาส 

 ใหสัมภาษณขอมูลแบบตัวตอตัวแกนักลงทุนและนักวิเคราะหทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวดที่ 5)  
ก. โครงสรางคณะกรรมการ

•  คณะกรรมการธนาคารประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณดานการเงินและการ

ธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชีและตรวจสอบ รวม 10 คน  

•  การเลือกต้ังคณะกรรมการของธนาคารเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน และตามขอบังคับธนาคารวาดวยคณะกรรมการ

ธนาคารและการประชุมผูถือหุน กำหนดใหคณะกรรมการของธนาคารมีจำนวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน โดยธนาคารได

กำหนดโครงสราง และองคประกอบ ของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอยตางๆ ใหสอดคลองตามประกาศธนาคารแหงประเทศ

ไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมและที่แกไขเพิ่มเติม ปจจุบันประกอบดวย 

 - กรรมการที่เปนผูบริหาร   1  คน    

 - กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  5 คน    

 - กรรมการอิสระ    4 คน  (ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ)   

  โดยกรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน ดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และมีคุณสมบัติที่สอดคลองตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทางการ  

•  นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารไดแตงต้ังกรรมการคนหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการโดยไมเปนบุคคล

เดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ มีการแบงแยกอำนาจหนาท่ีระหวางกันอยางชัดเจน เพ่ือแบงแยกอำนาจหนาท่ีในการกำหนด

นโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน  ไมใหคนใดคนหน่ึงมีอำนาจโดยไมจำกัด เพื่อความเปนอิสระของ

ประธานกรรมการ 

•  คณะกรรมการธนาคารมีวาระดำรงตำแหนงอยางชัดเจนตามขอบังคับของธนาคาร คือ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำ

ปทุกคร้ัง ใหเลือกต้ังคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียว แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหนงเพ่ือดำเนินกิจการ

ของบริษัทตอไปพลางกอนเทาที่จำเปน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 
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•  ธนาคารไดแตงตั้ง นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เปนเลขานุการบริษัทและทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ใหคำ

แนะนำดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ และดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี ดังนี้ 

- ใหคำปรึกษา และคำแนะนำเบ้ืองตนแกกรรมการ ในขอกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติขอบังคับตางๆของธนาคาร ใหมีการ 

 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   

- จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของธนาคาร และ 

 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติเปนไปตามมติ 

 คณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน   

- ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับธนาคารเปนกฎระเบียบและ 

 ขอกำหนดของหนวยงานทางการ   

- ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไป ใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของธนาคาร   

-  ดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

 รายงานประจำป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ รวมถึง 

 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด   

ข. คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการธนาคารไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการจัดการ คณะกรรรมการตรวจสอบ เปนตน 

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบไดกำหนดในระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด และตาม 

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

ค. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
วิสัยทัศนและภารกิจ 

กรรมการธนาคารเปนผูมีความรู มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถเฉพาะดานที่เปน

ประโยชนกับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลา ทั้งนี้  ธนาคารกำหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหา การแตง

ตั้ง และการถอดถอนกรรมการของธนาคารไวในหลักการกำกับดูแลกิจการและขอบังคับของธนาคาร  ปจจุบันคณะกรรมการธนาคารมี

อำนาจและมุงปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร มีความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาคาร 

สามารถควบคุมดูแล และใหคำแนะนำตอฝายบริหารใหนำนโยบายของธนาคารไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ติดตามดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใชในการประเมินการบริหารงานของ

ฝายจัดการตามนโยบายและกลยุทธที่วางไวไดอยางเปนรูปธรรม 

 
จริยธรรมและความขัดแยงทางผลประโยชน 

ธนาคารกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร (Code of Business Conduct and Ethics) ไวในสวนที่ 3 ใน

หลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ซึ่งไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่  2/2548 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2548  

และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct ) สำหรับพนักงาน เพ่ือยึดถือในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความ

ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม และสังคมโดยรวม  ธนาคารจึงไดกำหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคน ไดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของ

ธนาคารที่มีตอผูถือหุน ลูกคา พนักงาน ความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและสังคม ความรับผิดชอบตอคูแขงขันทางธุรกิจ การ

รักษาความลับของลูกคา  ความซื่อสัตย ยุติธรรม มีคุณธรรมในวิชาชีพ  ความรู ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  ความเอาใจใส 

และตอบสนองตอความตองการของลูกคา  ยึดถือและปฏิบัติตามกฎขอบังคับอยางเครงครัด  อีกทั้งใหความรวมมือตอองคกรที่กำกับ

ดูแลอยางเครงครัด โดยใหถือเปนภาระหนาที่ที่บุคลากรของธนาคารทุกคนตองรับทราบ ทำความเขาใจ และปฏิบัติใหสอดคลองกับ

หลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารเปนประจำโดยใชดุลยพินิจอยางถูกตอง หากพบวามีการลวงละเมิดหลักการกำกับดูแลกิจการ 

ธนาคารจะพิจารณาดำเนินการลงโทษผูละเมิดนั้นทางวินัย และ/หรือทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมและเปนธรรมแลวแตกรณี 

นอกจากนี้ธนาคารไดมีการประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนเขาไปศึกษาไดจากระบบ CIMBnet ภายในของธนาคาร   
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ธนาคารมีมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน โดยได

กำหนด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับดูแล  ซึ่งมีหลักเกณฑสำคัญดังนี้ 

•  ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาใหสินเช่ือ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการใหสินเช่ือแก 

 ผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือแกกิจการที่มีผลประโยชนเก่ียวของกับธนาคารทุกกรณีตามอัตราสวนที่ธนาคาร 

 แหงประเทศไทยกำหนด โดยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารดวยมติเอกฉันท และจะตองไมมีกรรมการ 

 หรือผูมีอำนาจในการจัดการที่มีผลประโยชนเก่ียวของกับการใหสินเช่ือ ลงทุนกอภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมท่ีมีลักษณะ 

 คลายการใหสินเชื่อนั้นๆ เขารวมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในรายการนั้น 

•  ธนาคารมีนโยบายเก่ียวกับการทำธุรกรรมสำคัญไวในหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ในกรณีการทำธุรกรรมสำคัญ  

 ไดแก การตกลงเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทำรายการเพ่ือกอใหเกิดการไดมาหรือจำหนายไป 

 ซึ่งสินทรัพยที่สำคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของธนาคาร  

 
การซื้อขายสินทรัพยสำคัญ 

คณะกรรมการธนาคารและฝายจัดการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังอยางย่ิงในการซื้อขายสินทรัพยสำคัญ หรือการซ้ือ

ขายกิจการ ที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงและการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดย 

1) คำนึงถึงปจจัยตางๆ ใหครบถวน 

2)  ตัดสินใจหรือเสนอความเห็นตอผูถือหุนโดยมีขอมูลที่เพียงพอ และ 

3) บันทึกขอมูล และเหตุผลประกอบการตัดสินใจหรือการเสนอความเห็นตอผูถือหุนใหชัดเจนในรายงานการประชุม 

 คณะกรรมการและหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

 

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หากเขาเกณฑการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับผูถือหุน กรรมการธนาคาร รองกรรมการ 

ผูจัดการใหญ และผูบริหารซึ่งดำรงตำแหนงสายงานบัญชีหรือการเงินและผูที่เกี่ยวของตามเกณฑการพิจารณารายการดังกลาวตองเปน

ไปในลักษณะตอไปนี้ 

1) สาระของรายการเปนธรรม คือ รายการนั้นสมเหตุสมผล  เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอ ธนาคาร และเง่ือนไขของราย  

 การไมแตกตาง หรือเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

2)  กระบวนการทำรายการเปนธรรม คือ การทำรายการดังกลาวควรผานการอนุมัติจากบุคคลที่ไมมีสวนไดเสีย กระบวนการ 

 ตัดสินใจโปรงใส ตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลใหผูลงทุนทราบอยางเพียงพอ 

การดำเนินการอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน จะตองมีขั้นตอนนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอมติเห็นชอบ โดยผูอนุมัติ

จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับการทำรายการ และกรรมการท่ีมีสวนไดเสียตองไมเขารวมประชุมและออกเสียง นอกจากน้ีอาจจัดใหมี

ความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติมกรณีรายการดังกลาวตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 

 

การออกหลักทรัพยเพิ่มทุน 
ธนาคารมีนโยบายในการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุน  เมื่อ 

1) มวีตัถปุระสงคการใชเงนิชดัเจน อาท ิเพือ่สนบัสนนุเงนิทุนรวมของธนาคารและเพ่ิมเงนิทุนของธนาคารดวยความระมดัระวงั 

2) มีราคาเสนอขายไมต่ำกวามูลคายุติธรรม เพ่ือไมใหมูลคาตอหุนในสวนท่ีผูถือหุนถืออยูนั้นต่ำลงโดยไมจำเปน ยกเวนกรณี 

 การเสนอขายหุนตามสิทธิซึ่งจะมีการเสนอขายหุนใหมโดยเทาเทียบกันใหแกผูถือหุนของธนาคาร 

3) มีการจัดสรรอยางเหมาะสม และไมใชเปนชองทางใหบุคคลใดไดอำนาจควบคุมในธนาคารเวนแตการเขามีอำนาจควบคุม 

 ของบุคคลนั้น จะเปนไปเพ่ือประโยชนของธนาคาร และไดรับอนุมัติจากผูถือหุนโดยไดเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และ 

 ผูมีสวนไดสวนเสียงดออกเสียง 

 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการธนาคารไดตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันการนำขอมูลภายในของธนาคารไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน

เปนอยางยิ่ง จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลซ่ึงยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับโดยกำหนดใหรับรูเฉพาะผูมีสวน

เกี่ยวของเทานั้น และไดกำหนดเปนระเบียบของธนาคารโดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ทำการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยที่ออกโดยธนาคาร โดยใชขอมูลภายในซ่ึงยังมิไดเปด

เผยตอประชาชน 
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ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยที่ออกโดยธนาคาร กรรมการ และผูบริหาร ตองแจงตอตลาด หลักทรัพยแหง

ประเทศไทยภายใน 3 วันทำการนับแตวันท่ีเกิดรายการข้ึน พรอมทั้งสงสำเนารายงานดังกลาวใหกับสำนักกรรมการผูจัดการใหญเพ่ือ

เก็บเปนหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้หากตรวจพบวาบุคคลขางตนไดนำขอมูลภายในของธนาคารไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ธนาคารจะถือวา

บุคคลดังกลาวมีความผิดทางวินัย และจะถูกลงโทษตามระเบียบของธนาคารตอไป 

 

นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารไดกำหนดใหทีมกำกับการปฏิบัติงานและสอบทานสินเชื่อ ทำหนาที่ติดตาม ดูแลการปฏิบัติ

งานของหนวยงานตางๆของธนาคารใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

ง. การประชุมคณะกรรมการ
 

ธนาคารมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอยางนอย 

หน่ึงคร้ังในทุกๆไตรมาส มีการกำหนดวาระการประชุมเพ่ือทราบและเพื่อพิจารณาอยางชัดเจน และอาจจัดใหมีการประชุมวาระพิเศษ

เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบตาง ๆ ไปยังคณะกรรมการแตละทานลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการและผูบริหารได

พิจารณา ศึกษาวาระการประชุมอยางเพียงพอและจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเปนผู 

จดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพรอม

สำหรับใหคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบได  

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 

ธนาคารจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจำทุกป เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ นำไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ซึ่งไมไดมุงเนนที่กรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว 

ที่กำหนดสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยการประเมินไดแบงออกเปน 6 สวน ไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการ 2) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหนาท่ีของ

กรรมการ 5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ  6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร   

 

ในป 2552 เลขานุการคณะกรรมการธนาคารไดสงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหแกกรรมการแตละคน และรวบรวม

เสนอผลการประเมินและขอเสนอแนะตอประธานกรรมการ เพื่อกำหนดบรรทัดฐานใชเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัตงิานตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการ และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสมตอไป      

 

ฉ. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายใหเปดเผยจำนวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงตามหลักเกณฑที่พระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนและกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของธนาคารมี

อัตราที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับคาตอบแทนของนิติบุคคลอ่ืนที่เปนประเภทและมีขนาดใกลเคียงกับธนาคาร โดยมีหลัก

เกณฑดังนี้ 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการ 

• ธนาคารกำหนดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการไวในขอบังคับของธนาคารในลักษณะกวางๆ เพื่อใหมีความยืดหยุนเพียง

พอที่จะปรับเปล่ียนไดตามผลการดำเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ โดยกำหนดใหกรรมการของธนาคารมีสิทธิไดรับคา

ตอบแทนจากธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ซึ่งที่ประชุมผูถือหุน

จะพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือ
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จะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ทั้งน้ี ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของธนาคารซ่ึงไดรับเลือก

ตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของธนาคาร 

• คณะกรรมการธนาคารเปนผูเสนอขอมูลตอท่ีประชุมผูถือหุน  โดยเสนอคาตอบแทนใหสอดคลองกับการสรางผลตอบแทน

ระยะยาวใหกับธนาคารและผูถือหุน และคำนึงถึงปจจัยตางๆ เชน ความสอดคลองกับคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการธนาคารในป 2552 มีหลักเกณฑในการจายดังนี้ 

1. คาเบี้ยประชุมและคารับรอง 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 (ประจำป 2543) มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบี้ยประชุมและคารับรอง โดย

ใชวิธีแบบเหมาจายเปนรายเดือน ดังนี้ 

•  คาเบี้ยประชุม 

 ประธานกรรมการ 130,000 บาทตอเดือน   

 รองประธานกรรมการ  88,000 บาทตอเดือน   

 กรรมการ 44,000 บาทตอเดือน       

• คารับรอง 

 ประธานกรรมการ 70,000 บาทตอเดือน   

 (คาเบ้ียประชุมและคารับรองดังกลาวขางตน ใหประธานและกรรมการเปนผูเสียภาษีเงินไดเอง และใหจายต้ังแตเดือน 

 พฤษภาคม 2543  เปนตนไป) 

 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 (ประจำป 2546) และที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 12 (ประจำป 2549) ไดพิจารณา

ทบทวนคาเบี้ยประชุมกรรมการ  และมีมติใหคาเบี้ยประชุมและคารับรองคงจำนวนเทาเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง จนกวาที่ประชุมผูถือ

หุนจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

 2. ธนาคารและบริษัทในเครือ มีการจายคาตอบแทนอื่นๆ ใหแกกรรมการดังนี้  

  1)  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอย (มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังที่ 12/2543) วันที่ 25 พฤษภาคม 

    2543) 

   ประธานคณะกรรมการชุดยอย          52,000 บาทตอเดือน   

   กรรมการ     40,000 บาทตอเดือน     

  2) คาเบี้ยประชุมท่ีจายในฐานะท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเขาตรวจสอบบริษัทในเครือ ธนาคารจายใหแก 

   คณะกรรมการตรวจสอบที่เขาตรวจสอบ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เทานั้น  สวนบริษัทในเครือแหงอื่น  

   แตละแหงทำการจายเองตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 21/2545 วันที่ 18 ธันวาคม 2545 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทตอเดือน   

      กรรมการตรวจสอบ     8,000 บาทตอเดือน   

  3)  คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทในเครือ บริษัทในเครือเปนผูจาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่  

   4/2544 วันที่ 21 มีนาคม 2544 

    ประธานกรรมการ    33,000 บาทตอเดือน   

   กรรมการ         22,000 บาทตอเดือน   

   (คาเบี้ยประชุมดังกลาวขางตน ใหประธานและกรรมการเปนผูเสียภาษีเงินไดเอง) 

 •  ในกรณีที่คณะกรรมการตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเปนคณะกรรมการอื่นเพื่อดำเนินกิจการอยางหน่ึงอยางใดหรือ 

    หลายอยางโดยจะกำหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได กรรมการอื่นมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบำเหน็จเพิ่มจากการ 

     ที่ไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด 

 •  ในกรณีที่คณะกรรมการแตงตั้งบุคคลใดมาเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการเพ่ือชวยเหลือใหความคิดเห็นในกิจการ 

     งานของธนาคาร คณะกรรมการจะกำหนดคาจางและบำเหน็จรางวลัไดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 •  คณะกรรมการมีหนาที่เปดเผยจำนวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงตามหลักเกณฑพระราช 

     บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่กำกับดูแล 
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จ. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการไดเขารับการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและ

ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาวิสัยทัศนใหกวางไกล โดยกรรมการธนาคารสวนใหญ ได

ผานการฝกอบรมหลักสูตรการเปนกรรมการบริษัทจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

ไดแก หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditaion Program (DAP) สำหรับกรรมการ

ใหม ธนาคารจัดใหมีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจำ  พรอมทั้งไดสง

มอบคูมือกรรมการเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ซึ่งมีหัวขอตางๆ ไดแก บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ 

“กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทั้งรวบรวมกฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ ที่กรรมการควรทราบในฐานะการเปนกรรมการ ใน

ป 2552  มีกรรมการใหมจำนวน 3  ทาน ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ไดสรุปบรรยายการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการที่

สำคัญ รวมทั้งสงมอบคูมือกรรมการและขอกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวของตาง ๆ ใหแกกรรมการใหม 

 

องคกรและบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  ธนาคารมีพนักงานที่ประจำอยูสาขาจำนวน 1,015 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ 

จำนวน 1 ,810 คน รวมมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 2,825 คน โดยแบงตามสายงานหลักๆ  ดังนีe้nt   

 

1. กรรมการผูจัดการใหญ  จำนวน   1  คน 

2. สาย Transaction Banking  จำนวน   20   คน 

3. สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ จำนวน   111     คน 

4. สายกลยุทธและการเงิน  จำนวน   103   คน  

5. สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม จำนวน  56   คน 

6. สายธุรกิจรายยอย                                                        จำนวน   1,294   คน 

7. สายบรรษัทธุรกิจ                                                         จำนวน 108   คน 

8. สายบริหารความเสี่ยง  จำนวน  79 คน 

9. สายบริหารเงิน  จำนวน 55  คน 

10. สายวาณิชธนกิจ  จำนวน 17  คน 

11. สายสารสนเทศและปฏิบัติการ จำนวน 755   คน 

12. ดานตรวจสอบภายใน  จำนวน 41   คน 

13. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวน 49   คน 

14. ทีมกำกับการปฏิบัติงานและสอบทานสินเชื่อ จำนวน 21   คน 

15. สำนักกรรมการผูจัดการใหญ (รวมเลขาฯ กรรมการผูจัดการใหญ) จำนวน 15   คน 

   รวม                                                  จำนวน  2,825   คน 

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทำแผนบริหารงานบุคคล 

ในป 2552 ธนาคารไดมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยไดเริ่มใชระบบ e-HR ในการปฏิบัติงานของ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล  และเปนการลดขั้นตอนที่ซ้ำซอน และงานเอกสาร  ซึ่งสงผลใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้

ยังไดเริ่มนำระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจาก CIMB Group ซึ่งเปนสำนักงานใหญของธนาคารในประเทศมาเลเซียมาใช เชน 

ระบบประเมินผล (Performance Management System : PMS) โดยจะมีการวัดผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  และดัชนีวัดสมรรถนะหลัก (Key 

Performance Index : KPI)  

 

คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

ในป 2552 ธนาคารไดเริ่มปรับปรุงสวัสดิการตางๆ ใหดีขึ้น ซึ่งจะทำใหธนาคารสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพและแขงขัน

กับธนาคารชั้นนำของประเทศได  เงินเดือนประจำที่ธนาคารจายใหแกพนักงานในปบัญชีดังกลาวเทากับ 55,222,474.77 บาท  

การปรับปรุงสวัสดิการดานตางๆ จะยังคงดำเนินการอยางตอเนื่อง คาดวาจะมีผลเต็มรูปแบบในป 2553 
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การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ในป 2552 ธนาคารไดจัดฝกอบรมใหแกพนักงาน 214 หลักสูตร โดยแบงเปนการฝกอบรมภายในธนาคาร 124 หลักสูตร และ

เปนหลักสูตรท่ีสงพนักงานออกไปรับการอบรมภายนอก 90 หลักสูตร และคิดเปนคาใชจายท้ังสิ้น จำนวน 14.51 ลานบาท มีจำนวน

พนักงานเขารับการอบรมทั้งหมด 14,949 คร้ัง ซึ่งในจำนวนนี้รวมพนักงานบางคนที่ไดรับการอบรมมากกวาหน่ึงหลักสูตร คิดเปน

จำนวนวันอบรมตอพนักงานเฉลี่ยเทากับ 6.2 วันตอคนตอป ตัวอยางหลักสูตรท่ีมีการจัด เชน การเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิผล 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ การฝกอบรมดานสินเชื่อ การปฏิบัติงานสาขา และการตรวจสอบลายเซ็น เปนตน 

โครงสรางการจัดการของธนาคาร ประกอบดวย
1. คณะกรรมการธนาคาร 

2. คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดแก คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

และสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 คณะกรรมการธุรกิจรายยอย คณะกรรมการสิน

เช่ือธุรกิจขนาดใหญ คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee คณะกรรมการ 

Market Risk Committee Thailand คณะกรรมการการตลาดและการติดตอสื่อสาร คณะกรรมการ Basel II   

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการธนาคาร
 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หมายความถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ เปนกรรมการเพียงอยางเดียวมิไดเปนผูบริหาร

ของธนาคาร อาจเปนหรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได 

 

กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายความถึง  กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ มีตำแหนงเปนผูบริหารของธนาคาร มีเงินเดือน

ประจำในธนาคาร กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม หมายความถึง  กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ กรรมการรายหนึ่งหรือหลายรายไดรับแตงตั้ง

ใหเปนกรรมการผูที่สามารถลงนามเพ่ือผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได ขอบเขตอำนาจหนาที่ของแตละรายสามารถใหตรวจสอบ

ไดตามความเหมาะสม กรรมการผูไมมีอำนาจลงนามไมสามารถลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได 

 

กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจเกี่ยวของหรือสวนรวมในการบริหารงานหรือมี ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับ

สถาบันการเงินอื่นอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ดังนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้  

ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย

นั้นๆ  ดวย 

(ข) ไมเปนหรือไมเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหาร

งาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือ ผูมี

อำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลำดับเดียวกันผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอำนาจ

ควบคุมของธนาคาร เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 

ทั้งน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ

เคยเปนขาราชการ หรือ ที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่ ง เปนผู ถื อ

หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของธนาคาร 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ

โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา 

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร 

ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ

เสนอช่ือใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือ

บริษัทยอย 
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(ง) ไมมีหรือไมเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือ ผูมี

อำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือไมเคย

เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ ผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความ

สัมพันธทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของธนาคาร เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน

ที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ความสัมพันธทางธุรกิจ ตาม

วรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติ

เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

เก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ

ทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพย

เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน 

ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญา มีภาระหนี้ที่ตองชำระตอ

อีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนของผูขอ

อนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำ

กวา ทั้งนี้  การคำนวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ

คำนวณมูลคาของรายการที่ เ ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะ

กรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทำรายการท่ี

เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวให

นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีเร่ิมมีความ

สัมพันธทางธุรกิจกับคคลเดียวกัน 

(จ) ไมเปนหรือไมเคยเปนผูสอบบัญชีของธนาคาร 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมี

อำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน

ที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 

(ฉ) ไมเปนหรือไมเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ 

ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก

ธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูมีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผู

มีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง

ปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 

(ช) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปน

ตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(ซ) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและ

เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทยอย หรือ

ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือ ไมเปนกรรมการที่มี

สวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ

บริษัทยอย 

(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็น

อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร 

 

ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมี

ลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระ

อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหรวมตัดสินใจในการ

ดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective Decision) ไดความในวรรคหน่ึง (ข) (ง) (จ) และ 

(ฉ) ในสวนที่กำหนดใหพิจาณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ของธนาคาร ในชวงสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอ

สำนักงาน  ก.ล.ต. ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 

2553 เปนตนไป 

 

อำนาจของคณะกรรมการธนาคาร 
1.  คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจแตงตั้งและถอดถอน

พนักงานและลูกจางของธนาคาร  กำหนดจายเงินบำเหน็จ

รางวัลและเงินชดเชยแกพนักงาน หรือลูกจางของธนาคารหรือ

บุคคลใดที่ทำกิจการใหธนาคาร และกำหนดจายเงินปนผลใหแก 

ผูถือหุน 

2. คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจตั้งคณะกรรมการ 

ชุดยอยตางๆ ตามท่ีเห็นวาจำเปนเหมาะสม เพื่อชวยควบคุม

ดูแลการดำเนินกิจการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร 

รวมทั้งกำหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

3. คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจแตงต้ังบุคคลใดมา

เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ เพ่ือชวยเหลือใหความคิดเห็น

ในกิจการงานของธนาคารและกำหนดคาตอบแทนตามท่ี 

คณะกรรมการเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายใหกรรมการ

คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึ่งแทนคณะกรรมการธนาคารก็ได   

5. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร  กรรมการคน

หนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน แตกรรมการผูมีสวนไดสวนเสีย

ในเร่ืองใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง 

เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำป 2552    73   

 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรม
การธนาคาร 

หนา ท่ีความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการ

ธนาคาร ไดแก การใชดุลพินิจเพ่ือตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะ

ที่เห็นโดยสุจริตวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร และ

เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ขอบังคับของ

ธนาคาร  และมติที่ประชุมผูถือหุน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

• กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย  

 กลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การ 

 กำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ทิศทางการ 

 ดำเนินงานของธนาคาร และกำกับติดตามดูแลการ 

 ดำเนินกิจการของธนาคารใหเปนไปตามนโยบายท่ี 

 กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหผูถือหุน 

 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนสนับสนุนการ 

 ใชสิทธิของผูถือหุน เปดชองทางใหผูถือหุนสามารถ 

 เสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ 

• สรรหาผูมีคุณสมบัติ เหมาะสม มีความรูความ 

 สามารถทางวิชาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนความ 

 เชี่ยวชาญและประสบการณ เพื่อดำรงตำแหนง 

 บริหารระดับสูง 

• ทบทวนและอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน 

 โดยพิจารณารวมกับฝายจัดการ 

•  มอบหมายอำนาจใหผูบริหารสามารถดำเนินงาน 

 ใหเปนไปตามเปาหมาย  แตหากเปนกรณีที่เปนเรื่อง 

 สำคัญ มีผลกระทบสูงและเปนเร่ืองท่ีมิใชธุรกิจ 

 ปกติของธนาคาร เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง 

 ทุน การลงทุนในธุรกิจอ่ืน การควบรวมกิจการ  

 การจำหนายสินทรัพย และรายจายลงทุน หรือหาก 

 เปนเร่ืองท่ีตองขอใหคณะกรรมการใหสัตยาบัน  

 ซึ่ ง รวมถึ ง เ รื่ อ งที่ ผู บ ริหาร มีความขัดแย งทาง 

 ผลประโยชน และหากจะตองไดรับอนุมัติจากท่ี 

 ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการจะเปนผูใหความเห็น 

 เกี่ยวกับรายการดังกลาว 

•  กำหนดเร่ืองที่ฝายจัดการจะตองนำเสนอตอท่ี 

 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

•  กำหนดมาตรการเพ่ือใหฝายจัดการมีการถายทอด 

 และดูแลใหมีการถายทอดนโยบายเปาหมายตางๆ  

 ไปยังพนักงานทุกระดับขององคกร 

•  กำกับ ติดตาม ดูแลใหฝายจัดการบริหารงานให 

 ธนาคารดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายและ 

 ขอกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ 

•  กำกับดูแลใหธนาคารมีระบบบริหารความเสี่ยงดาน 

 ตางๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

•  ดำเนินการใหธนาคารมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบ 

 การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมี 

 ประสิทธิผล เพื่อประโยชนของธนาคาร  กำหนด 

 แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อปองกันและขจัดความขัด 

 แยงทางผลประโยชน กำหนดนโยบายและวิธีการ 

 ควบคุมดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนำขอมูล 

 ภายในของธนาคารไปใชเพื่อ ประโยชนสวนตน  

 พรอมทั้งมีการประเมินผลและทบทวนความเพียงพอ 

 ของระบบการควบคุมภายในเปนประจำทุกสิ้นป 

•  ดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 

 ทุกฝาย 

•  เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของธนาคารและบริษัท 

 ในเครือใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอ 

 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และดูแลใหมีการ 

 จัดทำบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และมีระบบจัดเก็บ 

 เอกสารที่ทำใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของ 

 ขอมูลไดในภายหลัง   

•  จัดใหมีระบบการรายงานผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึน 

 จริงวา เปนไปตามเปาหมายหรือไม รวมท้ังปญหา 

 อุปสรรคตางๆ เพื่อใหคณะกรรมการธนาคาร 

 สามารถติดตามและปรับปรุงแกไขแผนงานและ 

 กลยุทธตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

•  กำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของ 

 ผูบริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับคาจางและ 

 บำเหน็จประจำป โดยคำนึงถึงหนาท่ีความรับ 

 ผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการเพ่ิม 

 มูลคาของสวนผูถือหุนในระยะยาว ประกอบการ 

 พิจารณา 

•  พิจารณาโครงสรางและหลักเกณฑของการจายเงิน 

 บำเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแกพนักงาน ลูกจาง 

 หรือบุคคลใดท่ีทำกิจการใหกับธนาคาร โดยจะเปน 

 ผูทำการประจำหรือไมประจำก็ได ตามที่ฝายจัดการ 

 นำเสนอ 

•  แตงต้ังบุคคลใดมาเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 ธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจาก 

 ที่ปรึกษาภายนอก เพื่อชวยเหลือใหความคิดเห็นใน 

 กิจการงานของธนาคารดวยคาใชจายของธนาคาร  

 พรอมท้ังกำหนดคาตอบแทนและบำเหน็จตาม 

 ที่เห็นสมควร 
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•  แตงต้ังกรรมการจำนวนหนึ่งเปนคณะกรรมการ 

 ชุดยอยเพ่ือกำกับดูแลกิจการของธนาคารแทน 

 คณะกรรมการธนาคารในดานที่ไดรับมอบหมาย 

 พรอมท้ังกำหนดคาตอบแทนและบำเหน็จใหตาม 

 ที่ เ ห็นสมควร คณะกรรมการชุดยอยสามารถ 

 จัดจางที่ปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความ 

 เห็นเพิ่มเติม ตลอดจนจัดใหมีพนักงานประจำทำ 

 หนาที่ติดตาม หาขอมูล ประสานงาน เพื่อสนับสนุน 

 การทำงานของคณะกรรมการชุดยอยดวยคาใชจาย 

 ของธนาคารได 

•  ดูแลใหธนาคารมีการเปดเผยสารสนเทศอยาง 

 ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา 

•  แตงตั้ ง เลขานุการของคณะกรรมการธนาคาร 

 เพื่อชวยดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ 

 ธนาคาร และชวยใหคณะกรรมการธนาคารและ 

 ธนาคารปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  

 และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

•  จัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ 

 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายหรือ 

 กฎบัตรของคณะกรรมการ และนโยบายการบริหาร 

 ทรัพยากรบุคคล 

•  จัดใหมีการควบคุมดูแลและทิศทางการปฏิบัติงาน 

 ของหนวยงานตางๆใหมีประสิทธิผลและมีความ 

 สอดคลองกันทั้งองคกร 

•  จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของตน 

 เปนประจำทุกป 

 

คณะกรรมการธนาคารตองพรอมท่ีจะตัดสินใจโดยไมอยู

ภายใตการครอบงำใดๆและพรอมท่ีจะคัดคานในกรณีที่มีความ

เห็นขัดแยงหรือกรณีของความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจน

อนุมัติรายการตางๆ หรือเสนอความเห็นตอผูถือหุนใหอนุมัติ

ตามที่เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี้ 

 

หลักความเพียงพอ  

1) กระทำการที่เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร 

2) การตัดสินใจนั้นไดกระทำอยางระมัดระวัง  และ 

3) การตัดสินใจน้ันไดกระทำอยางซื่อสัตยสุจริต โดย 

 ไมมีผลประโยชนสวนตน 

หลักความระมัดระวัง 

1) ทำโดยสมเหตุสมผลเย่ียงกรรมการที่อยูภายใต 

 สถานการณเชนนั้นจะพึงกระทำ 

2) ทำโดยมีขอมูลอยางเพียงพอ  และ 

3) ไมมีเหตุที่นาสงสัยวาขอมูลนั้นไมนาเชื่อถือ หรือไม 

 ถูกตอง 

หลักความซื่อตรง 

1) การกระทำนั้นมีจุดมุงหมายโดยชอบ 

2) การตัดสินใจโดยไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

3) การไมนำขอมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใชเพื่อ 

 ประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น 

 

การสรรหา การแตงตั้ง และการถอดถอนกรรมการ 
•  เปนอำนาจหนาที่ของผูถือหุนในการเลือกตั้งบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของธนาคาร 

•  ธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหาทำหนาท่ีเปนผูพิจารณาคัดเลือก และสรรหาบุคคลที่มี 

 คุณสมบัติเหมาะสมกับการดำรงตำแหนงกรรมการของธนาคาร โดยพิจาณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมี 

 ลักษณะตองหามในการเปนกรรมการธนาคารพาณิชยหรือบริษัทหลักทรัพย ตามหลักเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย และ 

 กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งกรรมการ 

 กรณีเลือกต้ังกรรมการพนตำแหนงตามวาระ หรือ แตงต้ังกรรมการใหมเพ่ิมเติม โดยมีหลักเกณฑในการแตงต้ังกรรมการ 

 ดังนี้  

1. โดยมติที่ประชุมผูถือหุน กำหนดใหมีจำนวนกรรมการของธนาคารไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน โดยจำนวน 

 กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

2. การออกคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการของธนาคารใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑ และวิธีการตามขอบังคับ 

 ของธนาคารขอ 16.  คือ 

 1. ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถืออยูคูณดวยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

 2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  

  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
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 3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี   

  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีใหเลือกโดยวิธี 

  จับสลากเพื่อใหไดจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง  ใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียว แตใหคณะกรรมการ 

 ชุดเดิมรักษาการในตำแหนงเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทตอไปพลางกอนเทาท่ีจำเปน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขา 

 รับหนาที่ 

4. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการที่คงเหลืออยูเปน 

 ผูสรรหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม 

 คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่วางลงจะเหลือนอยกวาสองเดือน ทั้งนี้ มติคณะกรรมการธนาคารจะ 

 ตองมีคะแนนไมนอยกวา 3  ใน 4  ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  

 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยไดใหอำนาจธนาคารแหงประเทศไทยส่ังใหธนาคารพาณิชยถอดถอนกรรมการ

หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชนหรือไมปฏิบัติตามคำ

สั่งของธนาคารแหงประเทศไทยออกจากตำแหนงได  และใหธนาคารแตงต้ังบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย

เขาดำรงตำแหนงดังกลาวแทนและใหถือวาคำสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใหถอดถอนหรือแตงตั้งกรรมการนี้เปนที่สิ้นสุด 

คณะกรรมการธนาคาร 
 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553  คณะกรรมการธนาคารประกอบดวยกรรมการ 10 คน  ดังนี้ 

 รายชื่อ ตำแหนง   

1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช * ประธานกรรมการ   

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง รองประธานกรรมการ   

3. นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ   กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

4. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ   

5. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ   

6. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ   

7. นายปรีชา อุนจิตติ กรรมการ   

8. นายเคนนี คิม กรรมการ   

9. นายชิน หยวน หยิน กรรมการ   

10. นายสุภัค ศิวะรักษ  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร   

 

/* ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหง 

 ประเทศไทยในการแตงต้ังให นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ดำรงตำแหนงกรรมการและประธานกรรมการ อยางไรก็ตาม 

 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติใหการดำรงตำแหนงของ 

 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ตำแหนงกรรมการและประธานกรรมการ มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2553 
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รายชื่อกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ
CIMB Bank Berhad ไดมอบหมายใหบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของธนาคารในฐานะเปนผูแทนจาก CIMB Bank 

จำนวน 2 ทาน คือ  ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง  และ  นายเคนนี คิม   

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ นายปรีชา อุนจิตติ และ นายสุภัค ศิวะรักษ โดยกรรมการทั้งสองลง

ลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของธนาคาร 

 

คณะกรรมการชุดยอย (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553) 

คณะกรรมการธนาคารไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ตอไปนี้ เพื่อชวยในการกำกบัดูแลกิจการของธนาคารใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและรัดกุม   

1. คณะกรรมการจัดการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต  

6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 

7. คณะกรรมการธุรกิจรายยอย 

8. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน 

9. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 

10. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand 

11. คณะกรรมการการตลาดและการติดตอสื่อสาร 

12. คณะกรรมการ Basel II 

 

คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ  ประกอบดวย 

 

1.  นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ เปน ประธาน 

   และประธานเจาหนาที่บริหาร        

2.  นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   สายบรรษัทธุรกิจ   

3.  นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 

   และรักษาการสายธุรกิจรายยอย      

4.  นายลี เต็ก เส็ง รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ   

   สายบริหารเงิน   

5.  นายเอกชัย ติวุตานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ     

6.  นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกลยุทธและการเงิน     

7.  นางปนุท ณ เชียงใหม  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   สายบริหารความเสี่ยง        
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8.  นายวี คิม เปง รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ   

   สายสารสนเทศและปฏิบัติการ  

9.  นายกองภพ วัฒนสิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   ดานบริหารทรัพยากรบุคคล      

10.  นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ผูอำนวยการอาวุโส เปน เลขานุการ 

   สำนักกรรมการผูจัดการใหญ   

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
1. ใหคำปรึกษากรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานดานตางๆ ของธนาคาร  

3. ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานดานตาง ๆ ของธนาคาร  

4. พิจารณาแผนกลยุทธ แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร 

5. กำหนดการทำงานรวมกันระหวางสายงานและการทำงานระหวางประเทศ 

6. พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑที่สำคัญอยางรอบคอบ 

7. ทบทวนและใหความเห็นเก่ียวกับอำนาจอนุมัติเฉพาะในการดำเนินการภายในของสายงานตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับความเส่ียง  

 กอนนำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร 

8. เร่ืองอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ  

 ผูบริหารหัวหนาสายงานตางๆเปนระยะๆ  

 ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2542 และครั้งท่ี 9/2542 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2542 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2543 เม่ือวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2543  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2  ป 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

 

1. นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ เปน  ประธาน     

2. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระ เปน  กรรมการ   

3. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม     กรรมการอิสระ เปน  กรรมการ   

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ     

นางมาลินี อภิวัฒนานนท   ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน   

 

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ  
1. ตรวจสอบ ประเมิน และดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอ  

2. ดูแลใหมีกระบวนการจัดทำ และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของธนาคารใหมีความถูกตองครบถวน   

 รวมทั้งการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวของกัน 

3. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอบังคับของธนาคาร 

4. สอบทานเพื่อใหธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงแก องคกรในระยะยาว 

5. สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพในระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบรรษัทภิบาล และสอบทาน 

 สินเชื่อตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 

6. ทบทวน และอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปของฝายตรวจสอบภายใน และทีมกำกับการปฏิบัติงานและ 

 สอบทานสินเชื่อ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของ 
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7. สอบทานงบการเงิน เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และคาตอบแทนผูสอบบัญชีภายนอกท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการ 

 ธนาคารและผูถือหุน 

8. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ขอสังเกต และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจการธนาคารพาณิชย   

 ธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และหนวยงานท่ีมีอำนาจอ่ืนๆ รวมท้ังติดตามใหมีการแกไขตามขอ 

 เสนอแนะดังกลาวอยางจริงจัง 

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ โดยเปดเผยในรายงานประจำปของธนาคาร 

10. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร ยกเวนบริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 

 

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา ประกอบดวย 

1. นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ เปน ประธาน   

2. ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง     รองประธานกรรมการ เปน กรรมการ   

3. ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม      กรรมการอิสระ        เปน    กรรมการ  

4. นายกองภพ วัฒนสิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปน เลขานุการ 

   ดานบริหารทรัพยากรบุคคล    

อำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณา กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานธนาคารใหสอดคลองกับ 

 แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป 

2.  พิจารณาและอนุมัติ : 

 2.1  การปรับปรุงนโยบายและ/หรือระเบียบการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการของธนาคารใหสอดคลองกับสภาวะของ 

   ตลาดแรงงานในขณะนั้น 

 2.2  นโยบายและแผนการปรับเงินเดือนและการจายเงินรางวัลตามผลงานประจำปของธนาคาร 

  2.3  โครงการเกษียณอายุตามความสมัครใจ และคาใชจายที่เกี่ยวของ การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานของ 

   ธนาคาร ยกเวนการจายคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานที่เกี่ยวของกับสายธุรกิจรายยอย โดยใหเสนอคณะกรรมการ 

   กำหนดคาตอบแทนและสรรหารับทราบเปนรายไตรมาส   

3.  จัดทำหลักเกณฑและแนวทางการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการสำหรับบริษัทในเครือของธนาคาร 

4. สรรหาและคัดเลือกผูบริหารระดับสูงและกรรมการของธนาคาร และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. จัดทำตามนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล  

6. พิจารณาในเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร    

ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย  

1. นายสุภัค ศิวะรักษ  กรรมการผูจัดการใหญ เปน ประธาน 

    และประธานเจาหนาที่บริหาร      

2. นายเคนนี คิม  กรรมการ  เปน กรรมการและ 

      ประธานสำรอง  

3. นางดวงพร สุจริตานุวัต  รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ  

    สายบรรษัทธุรกิจ   

4. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย  รองกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

    สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม  

    และรักษาการสายธุรกิจรายยอย      

5. นายลี เต็ก เส็ง  รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

    สายบริหารเงิน   

6. นายเอกชัย ติวุตานนท  รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

    สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ     

7. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ  รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

    สายกลยุทธและการเงิน       

8. นางปนุท ณ เชียงใหม   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

    สายบริหารความเสี่ยง        

 หรือ นางฐิตะวัฒน โพธานันท  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

    ดานกลั่นกรองสินเชื่อ   

9. นายวี คิม เปง  รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

    สายสารสนเทศและปฏิบัติการ   

10. ผูแทนสายบริหารความเสี่ยง   เปน เลขานุการ   

 

อำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
1.  จัดสรรเงินกองทุนสำหรับความเส่ียงและกำหนดเพดานความเส่ียง จัดสรรเงินกองทุนสำหรับความเส่ียง (Capital-at-risk:  

 CAR) ไปตามหนวยงานธุรกิจตางๆ และตามประเภทของความเส่ียง ในการจัดสรรเงินกองทุนจะตองใหมีการกระจาย 

 ความเส่ียงอยางเหมาะสม และเพ่ือใหมั่นใจวาธนาคาร และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินจะมีเงินกองทุนเพียงพอสำหรับ 

 รองรับความเสี่ยงในกรณีเกิดภาวะวิกฤตดวย 

2. เพ่ิมมูลคาของผูถือหุน โดยมีการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนรูปแบบตางๆ ของการดำเนินธุรกิจ เพ่ือใหมั่นใจวา 

 เปนการดำเนินการที่เปนไปตามขอบเขต (Parameters) ที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด 

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุม 

 3.1 ทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีมีความเหมาะสม กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

  เพ่ือใหมีความสอดคลองกับนโยบายโดยรวมของกลุมธุรกิจและแนวทางการบริหารความเส่ียงที่ดี รวมถึงกฎหมาย 

  และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  3.2 เสนอขออนุมัติคณะกรรมการธนาคารแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง 

  3.3 ประเมินและทบทวนขอเสนอเร่ืองผลิตภัณฑใหม การลงทุน การเปลี่ยนแปลงทั้งในสวนของกระบวนการทางธุรกิจและ 

  ผลิตภัณฑ โดยเปนการอนุมัติในหลักการกอนท่ีหนวยงานจะไดเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติงาน หรือเปนการ 

  ใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
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  3.4 กำหนดและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ รวมถึงการอนุมัติเครื่องมือและวิธีการตางๆ สำหรับ 

  การประเมินและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนทบทวน  ความเพียงพอของทรัพยากรสำหรับการบริหารความเส่ียงดาน 

  ปฏิบัติการ 

4. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ เงื่อนไข การอนุมัติสินเช่ือของผลิตภัณฑสินเช่ือของสายบรรษัทธุรกิจ สายธุรกิจขนาดกลาง- 

 ขนาดยอม สายธุรกิจรายยอย และบริษัทยอย และหลักเกณฑเงื่อนไขการลงทุนในตราสารหน้ี หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

 (สำหรับหลักเกณฑเงื่อนไขการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธแฝง จะตองเสนอตอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ) 

5. การกำกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงตางๆ และ 

 เพดานความเสี่ยง (Limits) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงดานตางๆ 

6.  การระบุและการวัดความเสี่ยง 

 6.1 กำหนดวิธีการที่เหมาะสมสำหรับระบุและวัดความเสี่ยงของฐานะความเสี่ยง (Position) ตางๆ 

 6.2 วางกลยุทธสำหรับการประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 6.3 อนุมัติวิธีการและเครื่องมือสำหรับวัดความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด และความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

7. การรักษาคุณภาพของสินทรัพยติดตามควบคุมกระบวนการใหสินเชื่อและการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหมอยางใกลชิด รวมทั้ง 

 การแกไขสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans) ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว  

8.  ทบทวนแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) หรือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)  

 รวมถึงแผนรองรับการดำเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan) ของหนวยงานตางๆ  ของธนาคารและบริษัทยอย  

 สำหรับนำไปใชปฏิบัติเมื่อมีความจำเปน และขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

9. ทบทวนและใหความเห็นเก่ียวกับอำนาจอนุมัติเฉพาะในการดำเนินการภายในของสายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ 

 เสี่ยงกอนนำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร  

10. ทบทวนและใหความเห็นเก่ียวกับนโยบายการลงทุนเก่ียวกับตราสารทุน ตราสารหน้ี และตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน กอน 

 นำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการธนาคาร 

11. พิจารณาแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3  ตามที่เห็นสมควร   

   ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต 
       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต  ประกอบดวย 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและ เปน ประธาน 

   ประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. นางปนุท ณ เชียงใหม ผูชวยกรมการผูจัดการใหญ  เปน ประธานสำรอง 

   สายบริหารความเสี่ยง      

3. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบรรษัทธุรกิจ   

4. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 

   และรักษาการสายธุรกิจรายยอย    

5. นายเอกชัย ติวุตานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ    
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6. นายสุธีร โลวโสภณกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   ดานบริหารเงินและคาผลิตภัณฑการเงิน   

7. นางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   ดานกลั่นกรองสินเชื่อ   

8. นางกำภู วิสุทธิผล หัวหนาทีมอาวุโส เปน กรรมการ 

   ทีมนโยบายความเสี่ยงและบริหาร 

   ความเสี่ยงกลุมธุรกิจทางการเงิน   

9. น.ส. อภิญญา ปญจจิตติ หัวหนาทีมอาวุโสทีมกลั่นกรองสินเชื่อ 2 เปน เลขานุการ   

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต มีหนาท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการใดๆ 

เกี่ยวกับธุรกรรมดานเครดิตของกลุมธุรกิจของธนาคาร โดยมีอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. พิจารณาการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบายทางดานสินเชื่อและการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้ง 

 นโยบายที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและธุรกรรมสินเช่ือทุกประเภทของธนาคารหรือบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของ 

 ธนาคารและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการธนาคาร (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของผลิตภัณฑสินเชื่อของสายบรรษัทธุรกิจ สายธุรกิจขนาด 

 กลาง-ขนาดยอม สายธุรกิจรายยอยและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน และหลักเกณฑเง่ือนไขการลงทุนในตราสารหนี้  

 หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน กอนนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการธนาคาร (แลวแตกรณี) เพื่อขอ 

 อนุมัติ 

3. ติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการจัดการหนี้ที่มีปญหา  

4. กำหนดเพดานวงเงินสำหรับ Inter-Bank Limits, Global Counterparty Credit Limits และ Global Country Limits ตาม 

 หลักเกณฑที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาและนำเสนอเพดานวงเงินรวมของการใหสินเชื่อแกธุรกิจแตละ 

 ประเภท (Sectorial Exposure Limits) ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยสินรอการขาย (Non-performing Assets : NPAs)  

 ที่ไดรับมาจากการตีโอนทรัพยชำระหนี้ หรือที่ไดจากการประมูลจากการขายทอดตลาด  

6. พิจารณาใหความเห็นชอบวิธีการและเครื่องมือสำหรับวัดความเสี่ยงดานเครดิตกอนนำเสนอคณะกรรมการบริหารความ 

 เสี่ยงเพื่อขออนุมัติ 

7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร 
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คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2
       คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบดวย 

 

1. นายปรีชา อุนจิตติ กรรมการ เปน ประธาน   

2. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ เปน ประธานสำรอง 

   และประธานเจาหนาที่บริหาร   

3. นางปนุท ณ เชียงใหม ผูชวยกรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบริหารความเสี่ยง     

4. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบรรษัทธุรกิจ   

5. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 

   และรักษาการสายธุรกิจรายยอย     

6. นายเอกชัย ติวุตานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ    

7. นายสุธีร โลวโสภณกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   ดานบริหารเงินและคาผลิตภัณฑการเงิน   

8. นางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   ดานกลั่นกรองสินเชื่อ    

9. เจาหนาที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ เปน เลขานุการ   

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 มีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการธนาคารในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ ธุรกรรมดาน 

เครดิตของกลุมธุรกิจของธนาคาร โดยมีอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

 

1. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพัน และการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารกึ่ง 

 หนี้กึ่งทุนที่ไมมีอนุพันธแฝงสำหรับลูกคาและ/หรือกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน  500 ลานบาท 

2. พิจารณาอนุมัติการทบทวนวงเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพันสำหรับลูกคา 

 และ/หรือกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑของทางการ 

3. ใหความเห็นกอนนำเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอสินเช่ือ และ/หรือ การลงทุนในตราสารหนี้ 

 หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนท่ีไมมีอนุพันธแฝงสำหรับลูกคาและ/หรือกลุมลูกคาท่ีมีวงเงินรวมทั้งส้ินเกินกวา 500 ลานบาท   

 การดำเนินการใดๆเก่ียวกับการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอนุพันธแฝง และการดำเนินการใดๆ เกี่ยว 

 กับวงเงินสินเชื่อที่ใหตอผูถือหุนรายใหญหรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ (Related Parties)  

4. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเฉพาะรายแลวแตกรณี สำหรับการทำธุรกรรมที่ไมมีวงเงินสินเชื่อรองรับ  หรือเกินกวาวงเงิน 

 สินเชื่อที่มีอยู 

5. ดูแลการใหสินเชื่อของธนาคารและบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารใหเปนไปตามแนวทางการกำกับดูแลของ 

 ทางการหรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและอยูภายใตนโยบายสินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร 

6. พิจารณาอนุมัติการแกไขหนี้ที่มีปญหาที่อยูภายใตอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 และพิจารณาทบทวน 

 การการจัดชั้นหนี้ การตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังตอไปนี้ 
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 6.1 พิจารณาอนุมัติการรับชำระหนี้หรือปรับปรุงโครงสรางหน้ีทั้งไมมีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือ การ 

  ตัดหนี้สูญ โดยตองไมเกินสำรองเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตั้งไว สำหรับลูกคาและกลุมลูกคาท่ีมีวงเงินรวมท้ังส้ินไมเกิน  

  500 ลานบาท 

 6.2 พิจารณาอนุมัติการรับชำระหน้ีหรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไมมีการลดยอดหน้ีในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ  

  สำหรับลูกคาและแกกลุมลูกคาที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑของทางการ 

7. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือเพ่ือใหวงเงิน สินเช่ือนั้นอยู 

 ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของกลุมธนาคาร 

8. กำหนดและทบทวนอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยธนาคารใหเหมาะสมสำหรับสินเชื่อแตละราย 

9. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขายที่ธนาคารไดรับมาจากการตีโอนทรัพย ชำระหนี้หรือที่ได 

 จากการประมูลจากการขายทอดตลาด โดยรวมถึงการพิจารณาอนุมัติราคาขาย วิธีการขายและเงื่อนไขการชำระเงิน และ 

 การขายสินทรัพยรอการขายใหกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุมบุคคลที่มีตนทุนของสินทรัพยรอการขายรวมกันแลวไมเกิน  

 500 ลานบาท 

10. ใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทในบริษัทยอยของธนาคารเพ่ืออนุมัติวงเงินสินเชื่อ การลงทุน และการรับชำระหน้ีหรือ 

 ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งไมมีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ (ถามี) โดยตองไมเกินสำรองเผื่อ 

 หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไว สำหรับลูกคาและหรือกลุมลูกคาท่ีมีวงเงินรวมท้ังสิ้น ไมเกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑของ 

 ทางการ รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย 

11. เรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร   

 

หมายเหตุ  วงเงินรวมทั้งสิ้น หมายถึง วงเงินใหสินเชื่อและ/หรือวงเงินภาระผูกผันและ/หรือเงินลงทุนสำหรับลูกคาและ/หรือ

กลุมลูกคา หรือภาระเงินตนรวมดอกเบี้ยคางรับและ/หรือภาระผูกพันคงคางและ/หรือภาระเงินลงทุนรวมกันแลวแตจำนวนใดจะสูงกวา 

คณะกรรมการธุรกิจรายยอย 
คณะกรรมการธุรกิจรายยอย  ประกอบดวย 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ เปน ประธาน 

   และประธานเจาหนาที่บริหาร      

2. นายชิน หยวน หยิน  กรรมการ เปน ประธานสำรอง   

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 

   และรักษาการสายธุรกิจรายยอย   

4. นายธาดา จารุกิจไพศาล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   ดานบริหารชองทางการขายและเครือขาย   

5. นายณรงคชัย  วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกลยุทธและการเงิน   

6. นางปนุท ณ เชียงใหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบริหารความเสี่ยง    

 หรือ นางกำภู วิสุทธิผล หัวหนาทีมอาวุโส เปน กรรมการ 

   ทีมนโยบายความเสี่ยงและบริหาร 

   ความเสี่ยงกลุมธุรกิจการเงิน 

7. นายนึกรัก ใบเงิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ   

   ดานปฏิบัติการ 

8. นายสุธี ตันธนะ หัวหนาทีมอาวุโส  เปน กรรมการและ  

   ทีมวิเคราะหขอมูลธุรกิจ  เลขานุการ 

   รายยอยและลูกคาสัมพันธ   
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อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
1. วางกลยุทธและแนวคิดเชิงรุกเพ่ือความเติบโตทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงปจจัยทางการตลาดและทรัพยากรของธนาคาร  

 สภาพการแขงขันและความเสี่ยงที่ยอมรับได 

2. วิเคราะหกลยุทธการพัฒนาธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาว และตัดสินใจเรื่องการลงทุนของสายธุรกิจรายยอยและหนวย 

 งานปฏิบัติการในธุรกิจรายยอย เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการจัดการ 

3. ใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ รวมท้ังทบทวนและติดตามการปฏิบัติงานของสายธุรกิจรายยอยและหนวยงาน 

 ปฏิบัติการในธุรกิจรายยอย 

4. ใหความเห็นชอบการออกผลิตภัณฑและบริการใหมทั้งของธนาคารและบริษัทยอยสำหรับลูกคารายยอย กอนนำเสนอคณะ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติ  

5. อนุมัติ Product program สำหรับผลิตภัณฑและบริการ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑหรือบริการของสายธุรกิจ 

 รายยอยและบริษัทในเครือ พรอมท้ังใหคำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขการใหสินเช่ือ กอนนำเสนอคณะกรรมการที่ 

 เกี่ยวของเพื่อขออนุมัติ  

6. อนุมัติการออกแคมเปญผลิตภัณฑสินเชื่อที่อยูภายใตหลักเกณฑเงื่อนไขการใหสนิเชื่อที่เคยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ 

 เกี่ยวของแลว 

7. อนุมัติการดำเนินการภายใตแผนการตลาด รวมท้ังรายการสงเสริมการตลาดที่เปน ATL และ BTL ตามท่ี ไดรับการอนุมัติ 

 แลวจากคณะกรรมการตลาดและการติดตอสื่อสาร 

8. อนุมัติคาใชจายสำหรับคาโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และ คาใชจายอื่นๆ ตามแผนการ ตลาด ซึ่งระบุใน 

 แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 

9. อนุมัติอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมพิเศษสำหรับโครงการสงเสริมการขาย โดยในการประชุมตองมีตัวแทนจากสาย 

 บริหารเงินเขารวมประชุมดวย 

10. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ หรือ กรรมการผูจัดการใหญ  

 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ประกอบดวย 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ เปน ประธาน 

   และประธานเจาหนาที่บริหาร      

2. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการและประธานสำรอง 

   สายกลยุทธและการเงิน   

3. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบรรษัทธุรกิจ   

4. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 

   และรักษาการสายธุรกิจรายยอย   

5. นาย ลี เต็ก เส็ง รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบริหารเงิน      

6. นางปนุท ณ เชียงใหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบริหารความเสี่ยง   

7. นางกัญญาพัชร บุญบันดาล หัวหนาทีม Balance Sheet  เปน กรรมการ 

   Management, Rates,  

   Structured Product & Funding   
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8. นายเจสัน เลือง กอก ยูว ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   ดานกลยุทธและBusiness  

   Transformation Office     

9. ทีม Balance Sheet Management  เปน กรรมการ   

10. ทีม Funding  เปน กรรมการ   

11. ทีมบริหารความเสี่ยงดานตลาด  เปน กรรมการ   

12. นายสุจริต สุทัศน ณ อยุธยา ทีม Balance Sheet  เปน เลขานุการ  

   Management  

 

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
1. ดูแลใหธนาคารมีความสามารถในการบริหารงบกระแสเงินสดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดานตนทุน ภายใต 

 ทุกสถานการณ 

2. ดูแลใหมีความหลากหลายในแหลงเงินทุน และหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแหลงเงินทุนที่มีความผันผวนในสัดสวนที่มากเกินไป 

3. ตัดสินใจในเรื่องระดับทุนสำรองสภาพคลองซึ่งตองคงไวในรูปแบบของสินทรัพยสภาพคลอง 

4. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทยเก่ียวกับสภาพคลอง และทบทวนสมมติฐานเปนระยะๆ  

 อยางตอเนื่อง 

5. พิจารณาแผนการระดมทุนฉุกเฉิน (Contingency Funding Plan : CFP) ติดตามการจัดการเมื่อสภาพคลองต่ำกวาระดับที่ 

 กำหนด (Liquidity Management Action Triggers) และระบบการเตือนภัยลวงหนา (Early  Warning System) ของ CFP   

 ทบทวน CFP เปนระยะและดูแลใหมีความพรอมในการปฏิบัติครบถวนและทดสอบได 

6. ดูแล ปรับปรุงการทดสอบสภาพคลองในภาวะวิกฤต (Stress Test) และเหตุการณจำลองสำหรับความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

 และดูแลใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามขอบังคับกรณีภาวะวิกฤตตางๆ 

7. ทบทวน Product Programs ใหมทั้งหมด เพื่อใหมั่นใจวาธนาคารไดตระหนักและบริหารจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 และความเสี่ยงดานตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑใหมอยางถูกตอง 

8. เสนอความเห็นเรื่องเปาหมายความเส่ียงและผลตอบแทนสำหรับงบดุลของธนาคารตอคณะกรรมการธนาคารเพื่อการขอ 

 อนุมัติเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับงบดุล  

9. ทบทวน ประเมิน และอนุมัติกลยุทธการปองกันความเส่ียงภายใตเพดานความเส่ียงตางๆ (Limit) ที่อนุมัติโดย 

 คณะกรรมการธนาคาร 

10. ใหหลักเกณฑการกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสายธุรกิจ แตไมรวมถึงตลาดเงินทุนและผลิตภัณฑบริหารเงิน 

11. ปรึกษาและตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับ Fund Transfer Pricing (FTP) ทั้งหมด 

12. วิเคราะห ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละผลิตภัณฑโดยมุงเนนถึงผลตอบแทน ยอดจำหนาย และสวน 

 แบงการตลาด 

13. ทบทวนและติดตามผลงานการทำยอดเงินฝากสะสมเทียบกับเปาหมายของธุรกิจรายยอย ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม  

 และบรรษัทธุรกิจ 

14. ทบทวนและเสนอแนะตอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองและนโยบายการ 

 บริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
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คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee  
คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee ประกอบดวย 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและ เปน ประธาน   

   ประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน ประธานสำรอง 

   สายบรรษัทธุรกิจ   

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม     

   รักษาการสายธุรกิจรายยอย เปน กรรมการ   

4. นายวี คิม เปง รองกรรมการผูจัดการใหญ   เปน กรรมการ 

   สายสารสนเทศและปฏิบัติการ   

5. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกลยุทธและการเงิน   

6. นายนึกรัก ใบเงิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ  

   ดานปฏิบัติการ  

7. นายพิพัฒน เอี่ยมชีรางกูร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการและเลขานุการ 

   ดานเทคโนโลยี 

 

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
1. กำหนดแผนงานดาน IT ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดลำดับความสำคัญของโครงการและจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ 

 และอัตรากำลัง 

2. กำหนดแผนกลยุทธดาน IT เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรขององคกร  

3. พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเทคโนโลยี การจัดหา และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีรวมทั้งอุปกรณ 

 ที่เกี่ยวของ 

4. กำหนดและควบคุมการประเมินผลนโยบายหลักของระบบเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบัติ   

5. ควบคุมประสิทธิภาพ คุณภาพ และประเมินผลการบริการดาน IT  

6. ควบคุมการปฏิบัติงานดาน IT แตละโครงการ ใหเปนไปตามแผนกลยุทธที่กำหนด 

7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  

8. อนุมัติโครงการ IT ที่มีมูลคา 10 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

9. ทบทวน และใหความเห็นชอบโครงการ IT ที่มีมูลคาเกินกวา 100 ลานบาท 

10. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับโครงการ IT  
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คณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand
คณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand  ประกอบดวย 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและ เปน ประธาน  

   ประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. นายลี เต็ก เส็ง รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบริหารเงิน    

 นางสุมาลี บุญอนันต หัวหนาทีมวิเคราะหความเสี่ยง เปน กรรมการสำรอง  

   ธุรกิจบริหารเงิน  

3. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบรรษัทธุรกิจ   

4. นายเอกชัย ติวุตานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ   

5. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกลยุทธและการเงิน   

6. นางปนุท ณ เชียงใหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ  

   สายบริหารความเสี่ยง  

7. นางฐิตะวัฒน โพธานันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ  

   ดานกลั่นกรองสินเชื่อ  

8. นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจนกุล กรรมการผูจัดการ  เปน กรรมการ 

   บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี  

   (ประเทศไทย) จำกัด   

9. ผูแทนสายบริหารความเสี่ยง  เปน เลขานุการ   

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
1. ประเมินขอเสนอของธนาคารและกลุมธุรกิจของธนาคาร ในการรับประกันการจัดจำหนายตราสารหนี้และตราสารทุน  

 ทั้งในตลาดแรก ตลาดรอง และนอกตลาด (อันเปนผลจากการซื้อและควบรวมกิจการ) ดังนี้ 

 • การรับประกันการจัดจำหนายหุนสามัญตอประชาชนโดยทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุนสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขายหุน 

  เพ่ิมทุนตามสิทธิ (Rights Issues) ในกรณีที่รับประกันการจัดจำหนายในสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหุน 

  เดิมแลว รวมทั้งการรับประกันการจัดจำหนายตราสารหนี้หรือการรับซื้อตราสารหนี้เพื่อจัดจำหนายในลักษณะ Bought  

  Deal 

 •  การเสนอขายหุนสามัญเดิมใหกับนักลงทุนแบบ Block Placement ในตลาดรอง และดูแลใหการกำหนดราคาใน 

  ขอเสนอการจัดจำหนายเปนไปอยางเหมาะสมกับความเสี่ยง มีมาตรการสำหรับรองรับความเสี่ยงในกรณีตลาด 

  เคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกันขาม และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดท่ีจะชวยอำนวยใหขอเสนอขาย 

  ตราสารหนี้และตราสารทุนประสบความสำเร็จ 

2. ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหนายตราสารหนี้หรือการเสนอซื้อ 

 ตราสารหนี้เพื่อจัดจำหนายในลักษณะ Bought Deal 

3. ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย บีที จำกัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับประกัน 

 การจัดจำหนายตราสารทุนและการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามสิทธิ (Rights Issues) ในกรณีที่รับประกันการจัดจำหนายใน 

 สวนที่เหลือจากการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมแลว 
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4. ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการถือครองตราสารหน้ีเพื่อวัตถุประสงคในการ Market  

 Making ตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

 •  เปนตราสารหนี้ที่ธนาคารเปนผูรับประกันการจัดจำหนาย 

 •  ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหน้ีจะตองอยูภายในปริมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก 

  คณะกรรมการธนาคาร 

 •  หลัง 90 วันนับจากวันท่ีออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหน้ีจะตองไมเกินรอยละ 15 ของยอดการรับ 

  ประกันการจัดจำหนาย ทั้งนี้ ตองอยูภายในเพดานสำหรับ Market Making Portfolio 

ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร 

คณะกรรมการการตลาดและการติดตอสื่อสาร
คณะกรรมการการตลาดและการติดตอสื่อสาร ประกอบดวย 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและ เปน ประธาน   

   ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบรรษัทธุรกิจ   

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ . เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 

   และรักษาการสายธุรกิจรายยอย   

4. นายวี คิม เปง รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายสารสนเทศและปฏิบัติการ   

5. นายลี เต็ก เส็ง รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบริหารเงิน   

6. นายกองภพ  วัฒนสิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ  

   ดานบริหารทรัพยากรบุคคล   

7. นายเจสัน เลือง กอก ยูว ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   ดานกลยุทธและBusiness  

   Transformation Office     

8. ผูบริหารสูงสุด สำนักสื่อสารองคกร   เปน กรรมการและเลขานุการ 

      

อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 
1. กำหนดทิศทาง และแนวทางกลยุทธกลุมธุรกิจของธนาคารเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการ brand  

 และ positioning ของ CIMB Group ครอบคลุมทุกธุรกิจและตลาด 

2. ทบทวนและอนุมัติแผนการตลาดทั้งหมด รวมถึงรายการสงเสริมการตลาดของ ATL และ BTL ทั้งหมด 

3. เตรียมการดานคาใชจายทั่วไปในการโฆษณาประชาสัมพันธและการเผยแพรตอสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรัดกุม และ 

4. ทบทวนและอนุมัติวิธีปฏิบัติและสื่อที่ใชในการติดตอสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก 

ครอบคลุมถึง: กลุมธุรกิจของธนาคาร 
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คณะกรรมการ Basel ll
คณะกรรมการ Basel ll  ประกอบดวย 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญ เปน ประธาน 

   และประธานเจาหนาที่บริหาร      

2. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน  กรรมการ 

   สายบรรษัทธุรกิจ 

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ เปน กรรมการ 

   สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดยอม 

   และรักษาการสายธุรกิจรายยอย   

4. นายลี เต็ก เส็ง รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายบริหารเงิน     

5. นายเอกชัย ติวุตานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ     

6. นางปนุท ณ เชียงใหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ  

   สายบริหารความเสี่ยง  

7. นางสาว อึง วัย ยี  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ  

   ดานการเงิน  

8. นายนึกรัก ใบเงิน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เปน กรรมการ 

   ดานปฎิบัติการ   

9. นายอนุชาติ ประกาศชัย ทีม Basel ll เปน เลขานุการ   

      

หนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินการแผนงานตางๆใหเปนไปตามหลักเกณฑ Basel ll ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด 

2. วิเคราะหทางเลือกตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Basel ll โดยใชเกณฑพิจารณาตนทุนและประโยชนทีจ่ะไดรับเพ่ือใหเกิดประโยชน 

 สูงสุดแกธนาคารและบริษัทในเครือ 

3. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Basel ll ตามกรอบและวิธีปฏิบัติ 

 ที่วางไว 

4. จัดสรรจำนวนพนักงานและงบประมาณใหเพียงพอตอผลสำเร็จของการดำเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ  Basel ll 

5. อนุมัติใหนำระบบงานและที่ปรึกษาจากภายนอกที่เก่ียวของกับของการดำเนินการ Basel ll มาใชภายใตงบประมาณท่ีได 

 รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

6. แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอม Basel II โดยมีหนาท่ีติดตามความคืบหนาของงาน Basel II ประเมินและแกไข 

 ปญหาของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น และแตงตั้งคณะทำงานชุดยอยสำหรับ ทำหนาที่เฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 

 กับ Basel I 
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ประชุมของคณะกรรมการ 

ในป 2552 การเขารวมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแตละทานมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

หมายเหตุ:  
/1 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทยในการแตงตั้ง

ใหนายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2552 
/2 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 22/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทยในการแตงตั้ง

ให ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม ดำรงตำแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแตวันที่ 20 มกราคม  2552 
/3 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ไดมีมติแตงตั้งให นางวาทนันทน พีเทอรสิค ดำรงตำแหนง 

กรรมการอิสระ มีผลตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 
/4 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทยในการแตงตั้ง

ใหนายสุภัค ศิวะรักษ ดำรงตำแหนง กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร มีผลตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2552 
/5 นายรันเวียร เดวัน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 
/6 นายทวี บุตรสุนทร ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 
/7 นายธาริน ทิวารี ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 
/8 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 

      

รายชื่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

 (1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 ธนาคาร จัดการ ตรวจสอบ สรรหาและ บริหาร พิจารณา ธุรกิจ บริหาร 
    คาตอบแทน ความเสี่ยง สินเชื่อ รายยอย สินทรัพย
      ระดับ 2  และหนี้สิน

หนวย : ครั้ง 

1 ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง 12/13 - - 12/12 1/1 - - - 

2 นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ /1    4/13  5/5

  (เริ่ม 2/10/52) - (เริ่ม  - - - - -

    10/10/52)   

3 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม /2 10/13  10/12 

  (เริ่ม 20/1/52) - (เริ่ม - - - - -  

    20/2/52)

4 นายชัชวาล เอี่ยมศิร ิ 11/13 - 11/12 - - - - -  

5 นางวาทนันทน  พีเทอรสิค /3 10/13 - - 7/12 - - - -  

     (เริ่ม 28/4/52)    

6 นายปรีชา อุนจิตต ิ 13/13 - - - - 51/52 - -  

7 นายเคนนี คิม 10/13 - - - 11/13 - - -  

8 นายชิน  หยวน หยิน   13/13 10/10***   2/13  10/10

   (เริ่ม 6/1/52 - - (เริ่ม 21/1/52 - (เริ่ม 23/4/52) -

   - 17/3/52)   - 26/3/52)

9 นายสุภัค  ศิวะรักษ / /4 10/13 34/34***   11/13 20/34  10/10

  เริ่ม 26/3/52) (เริ่ม - - (เริ่ม (เริ่ม - (เริ่ม

   23/3/52)   21/5/52) 7/5/52)   17/3/52)  

10 นายรันเวียร เดวัน //5 1/13 - - 1/12 - - - - 

11 นายทวี บุตรสุนทร /6 5/13 - - - - - - -  

12 นายธาริน ทิวาร ี/7 9/13 - 7/7 8/12 - - - -  

13 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว /8 9/13 - 7/7 - - - - - 
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หมายเหตุ 

*  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย

รอการขาย และคณะกรรมการการเงินและควบคุม โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 

** ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 มีมติยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมดานตลาดทุน โดย

มีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 

*** ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ ครั้งที่ 32/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ไดเสนอใหนางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายบรรษัทธุรกิจ ทำหนาที่ รักษาการประธานคณะกรรมการจัดการ 

 
การสรรหาผูบริหาร 
ในรอบป 2552 ที่ผานมา  นโยบายการสรรหาผูบริหารของธนาคารจะสรรหาผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ  

ความชำนาญ และทักษะเฉพาะดาน ที่มีความสัตยซื่อและความมุงมั่น เพื่อมาปฏิบัติงานใหบรรลุเปากลยุทธของธนาคาร ซึ่งการ

สรรหาดังกลาว จะมีคณะกรรมการสัมภาษณ อันประกอบดวย ผูบริหารจากสายหรือดานงานท่ีเกี่ยวของ และดานบริหารทรัพยากร

บุคคล ชวยในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อเขาสูกระบวนการในการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง 

 

หนวย : ครั้ง 

รายชื่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 
 (9)  (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

 IT Strategic Market Risk การตลาด Basel II บริหาร* บริหาร การเงิน พิจารณา

 planning Committee และการ Steering  สินทรัพย และ ธุรกรรมดาน

  Thailand ติดตอสื่อสาร   รอการขาย* ควบคุม* ตลาดทุน*

1 ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง - - - - 1/1 3/3 -  - 

2 นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ /1 - - - - - - - - 

3 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม /2 - - - - - - - - 

4 นายชัชวาล เอี่ยมศิร ิ - - - - - - - - 

5 นางวาทนันทน พีเทอรสิค 
/3 - - - - - - - - 

6 นายปรีชา อุนจิตต ิ - - - - 1/1 - - - 

7 นายเคนนี คิม 3/3 - - - - - - 7/7 

8 นายชิน หยวน หยิน   1/10 - - - 1/1 - - 2/7 

  (เร่ิม 20/2/52)       (เร่ิม

          14/1/52-

         19/2/52)

9 นายสุภัค ศิวะรักษ 
/4 10/10 7/8 3/3 1/1    5/5

  (เร่ิม 25/3/52) (เร่ิม 27/8/52) (เริ่ม (เริ่ม 31/2/52) - - - (เริ่ม

        25/6/52)     25/3/52)

10 นายรันเวียร เดวัน 
/5 - - - - - - 1/1   

11 นายทวี  บุตรสุนทร /6 - - - - - - - -

12 นายธาริน ทิวารี 
/7 - - - - - - - - 

13 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว /8 - - - - - - - -
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คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553  ผูบริหารระดับสูงของธนาคาร มีดังนี้ 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจขนาดกลาง -  

    ขนาดยอม และรักษาการสายธุรกิจรายยอย 

4.  นาย ลี เต็ก เส็ง /1 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน 

5. นายเอกชัย ติวุตานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  

    สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ 

6. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ /2 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน 

7. นางปนุท ณ เชียงใหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเสี่ยง 

8. นายวี คิม เปง /3 รองกรรมการผูจัดการใหญ  

    สายสารสนเทศและปฏิบัติการ 

9. นายกองภพ วัฒนสิน /4 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

    ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ผูบริหารระดับสูงตั้งแตรองผูจัดการใหญขึ้นไป และผูบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 ของ

ธนาคาร ตามเกณฑบทนิยามผูบริหารที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวน 9 คน ดังนี้ 

 

1. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางดวงพร สุจริตานุวัต รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบรรษัทธุรกิจ 

3. นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจขนาดกลาง -  

    ขนาดยอม และรักษาการสายธุรกิจรายยอย 

4. นายลี เต็ก เส็ง  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงิน 

5. นายเอกชัย ติวุตานนท รองกรรมการผูจดัการใหญ สายกฎหมายและพฒันาสนิเชือ่ 

6. นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกลยุทธและการเงิน 

7. นายวี คิม เปง  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ 

8. น.ส. อึง วัย ยี /5 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานการเงิน 

9. นางธีราภรณ รตโนภาส ผูอำนวยการฝายบัญชีการเงิน 

 
/1 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทยในการแตงตั้ง 

 ให นายลี เต็ก เส็ง ดำรงตำแหนง ผูบริหาร  มีผลตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 

/2 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทย 

 ในการแตงตั้งให นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ ดำรงตำแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญ มีผลตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2552 

/3 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทย 

 ในการแตงตั้งให นายวี คิม เปง ดำรงตำแหนง  รองกรรมการผูจัดการใหญ  มีผลตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม  2552 

/4 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทยในการแตงตั้งให  

 นายกองภพ  วัฒนสิน  ดำรงตำแหนง  รองกรรมการผูจัดการใหญ  มีผลตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552 

/5 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติยื่นขออนุมัติตอธนาคารแหงประเทศไทยในการแตงตั้ง  

 ให นางสาวอึง วัย ยี ดำรงตำแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ มีผลตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2552 

 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
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รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหนง 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คณะกรรมการ 

ธนาคาร ตรวจสอบ 
พิจารณา 
สินเชื่อ 
ระดับ 2 

ธุรกิจราย
ยอย 

บริหาร 

1 ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง * รองประธานกรรมการ - - - - - - - 

2 นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ 176,000  208,000 - - - - -  

3 ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ 484,000 360,000 160,000 - - - - 

4 นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระ 528,000  480,000 - - - - - 

5 นางวาทนันทน พีเทอรสิค กรรมการอิสระ  528,000  - 408,000 - - - - 

6 นายปรีชา อุนจิตติ กรรมการ  528,000   624,000  312,000  

7 นายเคนนี คิม* กรรมการ - - - - - - - 

8 นายชิน หยวน หยิน กรรมการ 528,000 - - - 120,000 40,000 - 

9 นายสุภัค ศิวะรักษ ** กรรมการผูจัดการใหญ  440,000 - -              - - - - 

 และประธานเจาหนาที่บริหาร  

10 นายรันเวียร เดวัน กรรมการ 44,000 - - - - 40,000 52,000 

11 นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ 800,000 - - - - - - 

12 นายธาริน ทิวารี กรรมการ  352,000 320,000 416,000 - - - -  

13 นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการ  352,000 416,000 - - - - - 

 รวมคาตอบแทน  4,804,000 1,784,000 984,000 624,000 120,000 392,000 52,000 

กำหนดคา
ตอบแทนและ

สรรหา 

การเงินและ
ควบคุม 

หมายเหตุ  

*  กรรมการธนาคารซึ่งเปนผูแทนจาก CIMB Bank Berhad  จำนวน  2 ทาน คือ ดาโตะ โรเบิรต แชบ เดา เม็ง  และ นายเคนนี คิม  

 ไมขอรับคาตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหนง กรรมการธนาคาร และในคณะกรรมการชุดยอย 

**  ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร   

 สินทรัพยรอการขาย  และคณะกรรมการการเงินและควบคุม โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 เปนตนไป อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลง 

 โครงสรางคณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดยสวนใหญมีกรรมการผูจัดการใหญเปนประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยนั้น  

 แตกรรมการผูจัดการใหญแจงวา ไมขอรับคาตอบแทนแตอยางใด 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
       (1) คาตอบแทนกรรมการ 

ในรายงานนี้ จะใหรายละเอียดขององคประกอบของนโยบายคาตอบแทนและคาตอบแทนท่ีธนาคารจายใหแกกรรมการและ 

ผูบริหารแตละคน ในป 2552 ธนาคารจายคาตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบดวย คาตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดยอย คาเบี้ยประชุม คาตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 8,760,000 บาท (ป 2551: 16,528,000 บาท) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. คาตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมเปนเงินทั้งสิ้น  4,804,000  บาท (ป  2551: 8,208,000  บาท) 

2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน  1,784,000  บาท (ป 2551: 1,584,000  บาท) 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหาจำนวน  984,000  บาท (ป 2551: 704,000บาท) 

4. ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ  2 จำนวน  624,000 บาท (ป  2551: 1,248,000 บาท) 

5. คาตอบแทนคณะกรรมการธุรกิจรายยอย จำนวน 120,000 บาท (ป 2551:- )   

6.  คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารจำนวน  392,000 บาท  (ป 2551: 2,504,000  บาท)  

7.  คาตอบแทนคณะกรรมการการเงินและควบคุม จำนวน  52,000  บาท (ป 2551: 624,000บาท) 
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(2) คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการเปนผูพิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของฝายจัดการเพื่อพิจารณาปรับคาจางและบำเหน็จประจำป  

โดยคำนึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการ

พิจารณาประเมินผลเงินบำเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแกพนักงาน หรือลูกจางของธนาคาร หรือบุคคลใดท่ีทำกิจการใหกับธนาคาร 

โดย คณะกรรมการเปนผูพิจารณาโครงสรางและหลักเกณฑที่เหมาะสมในการจาย โดยจะจายใหแกผูทำการประจำหรือไมประจำก็ได 

ตามที่ฝายจัดการนำเสนอ คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับต้ังแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปในป 2552 จำนวน 8 คน  

มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,262,126.62 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน  

 

คาตอบแทนอื่น
เงินที่ธนาคารสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารระดับตั้งแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปในป 2552 จำนวน  

6 คน เปนเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,380,806.34 บาท 

  

ธนาคารดำเนินกิจการโดยยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุงรองรับการพัฒนาทางดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อยางทันการณอยูเสมอ เพ่ือเปนการสงเสริมใหธนาคารมีการเติบโตอยางย่ังยืนและมีศักยภาพในการแขงขัน ในขณะเดียวกันก็ 

สรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งสรางความไววางใจและความมั่นใจในหมูนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

นอกจากนี้ ธนาคารใหความสำคัญอยางยิ่งกับความรับผิดชอบตอชุมชนโดยรวม การปองกันการใชขอมูลภายในโดยไมชอบ การรักษา

ความลับของลูกคา ตลอดจนมีระบบการรับและดำเนินการกับขอรองเรียนตางๆอยางสอดคลองกันและมีประสิทธิผล 

ซีไอเอ็มบี ไทย ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีกฎระเบียบเครงครัด และตองปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบที่สำคัญ ๆ อยูเสมอ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ใหเปนไปตามขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธนาคาร โดยมุงเนนการตรวจสอบ  การสอบทานระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ ระบบการบริหารการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  เพื่อสรางมูลคา

เพิ่มตามวัตถุประสงคและ เปาหมายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด   

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม

เปนประจำทุกเดือน สำหรับป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากครบวาระและมีการแตงตั้ง

กรรมการใหม โดยมีการประชุมตลอดทั้งป รวม 12 ครั้ง ดังนี้ นายเตชะพิทย แสงสิงแกว อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เขาประชุม รวม 7 ครั้ง (ประชุมครั้งสุดทายเดือนกันยายน) นาย ธาริน ทิวารี  อดีตกรรมการตรวจสอบเขาประชุม รวม 7 ครั้ง 

(ประชุมครั้งสุดทายเดือนกันยายน ) นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการตรวจสอบ เขาประชุม รวม 11 ครั้ง ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม

เขาประชุม รวม 10 ครั้ง (ประชุมครั้งแรกเดือนเมษายน) และนายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เขาประชุมรวม 5 ครั้ง (ประชุมครั้งแรกเดือนตุลาคม) โดยการประชุมทั้งหมดจะครอบคลุมงานตรวจสอบของธนาคาร บริษัทในเครือ

ของธนาคารและงานของทีมกำกับการปฏิบัติงานและสอบทานสินเชื่อ สาระสำคัญในการประชุมครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบและงบประมาณประจำป ของดานตรวจสอบภายใน และทีมกำกับการปฏิบัติงาน

และสอบทานสินเชื่อ พรอมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรของดานตรวจสอบภายใน และทีมกำกับ

การปฏิบัติงานและสอบทานสินเชื่อใหทันสมัย สอดคลองตามแนวทางปฏิบัติสากลและที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด

2. พิจารณารายงานทางการเงินใหถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งการคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอ

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของธนาคารตอคณะกรรมการของธนาคารและผูถือหุน

3. พิจารณาและใหความเห็นเพิ่มเติมรายงานผลการตรวจสอบของดานตรวจสอบภายใน ทั้งงานของฝายตรวจสอบภายใน 

และฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยง

4. พิจารณารายงานการสอบทานเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพัน ตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทยและระเบียบงาน

ของธนาคาร

5. พิจารณารายงานการตรวจสอบคุณภาพสินเชื่อ กระบวนการอำนวยสินเชื่อ รวมทั้งการปฏิบัติงาน ภายหลังการอนุมัติ

สินเชื่อของลูกหนี้ธนาคาร 

6. พิจารณารายงานการกำกับการปฏิบัติงานธุรกรรมหลักทรัพยในประเภทที่ธนาคารไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรม

การกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด

7. พิจารณารายงานการกำกับการนำสงแบบรายงานการทำธุรกรรมใหสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตลอดจนรายงานการใหขอมูลแกหนวยงานทางการที่สอบถามธนาคาร

8. พิจารณาขอสังเกตของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูตรวจการธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และดานตรวจสอบภายใน   เพื่อสั่งการและติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ

แกไขอยางตอเนื่องและจริงจัง

9. รวมหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับฝายจัดการของธนาคาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนครั้งคราว เพื่อรับทราบ

ขอสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางตอเนื่อง 
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จากการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายใน

ของธนาคารมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร การรายงานผลการตรวจสอบของดานตรวจสอบภายใน และทีมกำกับ

การปฏิบัติงานและสอบทานสินเชื่อ จะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการใหมีการปรับปรุงแกไขอยางจริงจัง พรอมทั้ง

ติดตามการแกไขตามขอเสนอแนะอยางใกลชิดเปนระยะๆ

( นายสุคนธ กาญจนหัตถกิจ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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(นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช)

ประธานกรรมการ

 (นายสุภัค ศิวะรักษ)

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปงบการเงินดังกลาว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

และตามมาตรฐานการบัญชีสากลโดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ใชดุลพินิจอยางระมัดระวังและ

ใชประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการธนาคารไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการควบคมุภายใน ที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา

การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน  และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน

มิใหเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ

ในการน้ี คณะกรรมการธนาคารไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง

ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดในงบการเงินของธนาคารและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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เสนอตอผูถือหุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(เดิมชื่อ “ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)”)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม

และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง

และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการ

ตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน

เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมเีหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใช

วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ

บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสำคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทำข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความ

เหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสม

ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับ

ปสิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 35 ธนาคารฯมีสัญญาการโอนขายลูกหนี้ดอยคุณภาพกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) ซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ

สวนแบงผลกำไรขาดทุนอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากลูกหนี้ดอยคุณภาพที่โอนขายไปใหแก บสท. และมีประเด็นคงคางเกี่ยวกับการ

สงมอบเอกสารสิทธิและอื่น ๆ  อันอาจกระทบตอการปรับปรุงราคาโอนและดอกเบี้ยที่เกี่ยวของซึ่งอยูระหวางการตรวจสอบและหาขอสรุป

รวมกันระหวางธนาคารฯและ บสท.

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีตอ

งบการเงินจากการที่ธนาคารฯดำรงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงต่ำกวาเกณฑที่กฎหมายกำหนด (อยางไรก็ตาม ในวันที่ 23 มีนาคม 2552 

ธนาคารฯไดรับชำระเงินเพิ่มทุนและทำใหธนาคารฯสามารถดำรงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงไดสูงกวาเกณฑขั้นต่ำที่กฎหมาย

กำหนดแลว) นอกจากนี้ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับ (1) ความไมแนนอนของปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่อาจมีผลกระทบตอ

งบการเงิน (2) การจำหนายเงินลงทุนในตราสาร CDO (3) สวนแบงผลกำไรขาดทุนอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากลูกหนี้ดอยคุณภาพ

ที่โอนขายไปใหแก บสท. และประเด็นคงคางที่เกี่ยวกับการสงมอบเอกสารสิทธิ์และอื่น ๆ  อันอาจกระทบตอราคาโอนและดอกเบี้ยที่

เกี่ยวของ

รัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ 2553
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 ซีไอเอ็มบีไทยกรุป หรือ กลุมซีไอเอ็มบีไทย ซึ่งมีสำนักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพฯ เปนหนึ่งในกลุมธุรกิจทางการเงิน

ชั้นนำของไทย ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทยและสนองความตองการทางการเงินของลูกคากลุมตางๆ

ทั้ง ลูกคาบรรษัทธุรกิจ ลูกคารายยอยซึ่งตองการบริการทางการเงินสวนบุคคล (รวมถึงบริการเพื่อผูบริโภค) ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ลูกคาธนบดีธนกิจ  บริการเพื่อบริหารตนทุนเงินทุนและควบรวมกิจการ (ECM & M&A) การประกันชีวิต/วินาศภัย 

วาณิชธนกิจ บริการตัวแทนรายยอย การคาหลักทรัพย และบริการธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

 ธนาคารมีการจัดองคกรเปนหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic Business Unit – SBU) ซึ่งดำเนินงานโดยมีระบบสวนกลาง

รองรับรวมกัน แตละ SBU มีหนาที่ดำเนินงานตามกลยุทธที่มุงเพิ่มมูลคาและผลประโยชนแกลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการที่เปนเลิศ

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเดิมคือ ธนาคารไทยธนาคารและเปลี่ยนเปนธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 

ปจจ ุบ ันมีพนักงานทั ้งประจำและชั ่วคราวรวมกวา 2,500 คน ซึ ่งนำเสนอผลิตภัณฑและใหบร ิการแกล ูกคาทั ้งบ ุคคล 

ธุรกิจ หนวยงานของรัฐ และสถาบันตางๆ กวา 700,000 รายทั่วประเทศ

ขอมูลทั่วไป

 ชื่อบริษัท : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002338 (เดิมเลขที่ บมจ. 480)

 ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย 

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ : อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน    

  กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท : 0-2638-8000, 0-2626-7000

 CIMB Thai Care Center : 0-2626-7777 กด 0

 โทรสาร : 0-2633-9026

 Website : www.cimbthai.com

บุคคล/แหลงอางอิง
 

 นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

 (หุนสามัญ)  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 1

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท :  0-2229-2800, 0-2654-5599  

 โทรสาร :  0-2359-1263

 ผูสอบบัญชี : บริษัท สำนักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ 

  เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม (เยื้องศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์)

  กรุงเทพฯ 10110   โทรศัพท : 0-2264-0777  โทรสาร : 0-2264-0790

  โดย  -  นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

   -  นายณรงค  พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315  

   - นางสายฝน  อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434

 ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย : อาจารยดำรง แจมสุธี (อดีตรองประธานศาลฎีกา)

  เลขที่ 272 เทศบาลรังรักษเหนือ ซอย 8 ประชานิเวศน 1 จตุจักร 

  กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศัพท :   0-2589-3023, 0-2954-2494

ขอมูลธนาคาร
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ทำเนียบสาขา

ทำเนียบสาขา

เขตกรุงเทพ  
เขตกรุงเทพ 1  โทรศัพท โทรสาร

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2626-7105, 0-2626-7261-2  0-2626-7107

สาขากลวยน้ำไท 0-2392-7824, 0-2392-9208, 0-2391-9113 0-2391-9112

สาขาเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ถนนศรีอยุธยา 0-2642-6762-3 0-2642-6764

สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 0-2673-7035-6 0-2673-7037

สาขาเซ็นตหลุยส 0-2286-0335, 0-2286-0374, 0-2286-2438 0-2286-0318

สาขาถนนจันทน  0-2678-5670-1 0-2678-5672

สาขาถนนหลังสวน   0-2626-7101-3 0-2626-7104

สาขาประตูน้ำ 0-2251-5510, 0-2251-5569, 0-2253-5542-3 0-2251-5415

สาขามาบุญครองเซ็นเตอร  0-2686-3964-6 0-2686-3967

สาขายานนาวา 0-2289-3872-3 0-2289-0560

สาขาลุมพินี  0-2286-0149, 0-2286-5388, 0-2286-5761 0-2286-0223

สาขาสยามสแควร 0-2250-1735-6 0-2250-1737

สาขาสีลม 0-2234-3010, 0-2236-4747-8 0-2236-4749

สาขาสีลมเซ็นเตอร 0-2632-7621-2 0-2632-7623

สาขาสาธุประดิษฐ 0-2210-2724-6 0-2210-2723

สาขาสำนักสาทร 0-2638-8970, 0-2638-8973-6, 0-2638-8978-9        0-2633-9034

สาขาเอ็มไพร ทาวเวอร 0-2670-1621-2  0-2670-1623

  

เขตกรุงเทพ 2 โทรศัพท โทรสาร

632-636 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ  0-2266-4308, 0-2639-6637 0-2639-6635

เขตสัมพันธวงศ กทม. 10100

สาขาจักรวรรดิ 0-2622-5660-1, 0-2622-9049 0-2622-5662

สาขาทาเตียน 0-2222-4323, 0-2224-8164-5, 0-2622-2448-9 0-2224-8164

สาขาเทเวศร  0-2280-0481-2, 0-2281-5453, 0-2282-3568 0-2282-4085

สาขาบางโพ 0-2585-0192, 0-2585-8180, 0-2587-3454,  0-2585-0260

 0-2912-3871

สาขาบางรัก 0-2234-6209, 0-2234-6435, 0-2234-9884 0-2233-5020

สาขาบางลำพู 0-2629-1573-5 0-2629-1576

สาขาปากคลองตลาด 0-2224-7207-8, 0-2224-7210 0-2224-7209

สาขามหานาค 0-2223-2650, 0-2223-6624, 0-2224-7021 0-2224-7022

สาขายมราช 0-2215-7126-7, 0-2215-7382-3 0-2215-7383

สาขาเยาวราช 0-2233-8696, 0-2234-2552, 0-2234-4002,  0-2266-4309 

 0-2234-4527, 0-2234-6713 

สาขาราชดำเนิน (ถนนดินสอ) 0-2221-7679, 0-2221-7395, 0-2224-8053 0-2224-8052

สาขาราชวงศ  0-2221-1333, 0-2224-8162-3 0-2222-3190

สาขาวรจักร 0-2223-5058, 0-2223-4988 0-2224-9011

สาขาศรียาน 0-2636-9517-9 0-2636-9520

สาขาสำเพ็ง 0-2224-2313, 0-2226-0367 0-2224-2333
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เขตกรุงเทพ 3 โทรศัพท โทรสาร

624 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 0-2877-5598-9 0-2877-5598 

สาขาจรัลสนิทวงศ 0-2411-0339, 0-2411-3603-4, 0-2864-6134 0-2411-2245

สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา 0-2884-6725-7 0-2884-6728

สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 0-2872-4307-8 0-2872-4309

สาขาเดอะมอลล ทาพระ 0-2477-4287-8 0-2477-7289

สาขาเดอะมอลล บางแค 0-2413-0739, 0-2455-3515, 0-2803-8608-9 0-2455-3515

สาขาธนบุรี 0-2465-0442, 0-2472-1058, 0-2890-3103-4 0-2465-8758

สาขาบางบอน 0-2416-8277-8, 0-2894-4075-6 0-2416-8279

สาขาบางพลัด 0-2424-3361-2, 0-2433-8188, 0-2880-4305-6 0-2424-3361

สาขาบางยี่ขัน 0-2433-5920-3 0-2433-5921

สาขาบุคคโล 0-2468-7141-2, 0-2468-8202 0-2468-8203

สาขาพรานนก  0-2412-3098, 0-2418-1572-4 0-2412-3098

สาขาพระประแดง 0-2818-4517-9 0-2818-4520

สาขาภาษีเจริญ 0-2467-5453-4, 0-2868-8338, 0-2868-8836, 0-2467-3106

 0-2868-8839

สาขาราษฎรบูรณะ 0-2427-4403, 0-2427-4405 0-2427-4404

สาขาวัดไทร 0-2415-0909, 0-2415-1235, 0-2415-1378  0-2415-2712

สาขาสุขสวัสดิ์ 0-2463-2130, 0-2463-5345-6 0-2463-5344

สาขาหนองแขม 0-2421-1122, 0-2421-1460, 0-2421-3787,  0-2421-3788,

 0-2421-1991 0-2808-9549

  

เขตกรุงเทพ 4 โทรศัพท โทรสาร

4099 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 0-2747-4084-5 0-2747-4084

สาขาจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 0-2665-8181, 0-2665-9906-7 0-2665-9908

สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา 0-2745-7314-5 0-2745-7316

สาขาถนนเทพารักษ 0-2713-4594-6 0-2713-4597

สาขาถนนสายลวด สมุทรปราการ 0-2703-8520-2 0-2703-8523

สาขาทองหลอ 0-2391-4789-91, 0-2392-1584 0-2391-4790

สาขาบางนา 0-2393-0789, 0-2747-5322 0-2393-0788

สาขาบางนา-ตราด 0-2312-6752-4, 0-2312-6630-2, 0-2740-6661 0-2312-6755,

  0-2740-6660

สาขาบิ๊กซี บางพลี 0-2312-9695-6 0-2312-9596

สาขาปูเจาสมิงพราย 0-2384-3670, 0-2384-7604-6, 0-2754-3324 0-2384-7605

สาขาเพชรบุรีตัดใหม 0-2718-0613-8 0-2718-0620

สาขาแยกอโศก-สุขุมวิท 0-2258-1913, 0-2258-1916, 0-2259-0601 0-2258-1939

สาขาลาดกระบัง 0-2739-1705, 0-2739-1895-6 0-2739-1897

สาขาสมุทรปราการ 0-2387-1806, 0-2387-1849, 0-2702-8618-9 0-2389-1349

สาขาเสรีเซ็นเตอร ศรีนครินทร 0-2746-0330-1 0-2746-0332

สาขาอิมพิเรียล เวิลด สำโรง 0-2380-6883-4 0-2380-6894

สาขาออนนุช 0-2730-3066-8 0-2730-3069

สาขาเอกมัยพาวเวอร เซ็นเตอร 0-2714-7370-2 0-2714-7347
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เขตกรุงเทพ 5 โทรศัพท โทรสาร

2314/15-17 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  0-2374-2993, 0-2375-2307  0-2374-2858

เขตบางกะป กทม. 10240

สาขาซันทาวเวอรส ถนนวิภาวดีรังสิต 0-2617-7617-8 0-2617-7619

สาขาเดอะมอลล บางกะป 0-2704-9156-8 0-2704-9159

สาขาตลาดยิ่งเจริญ 0-2972-3363-5 0-2972-3366

สาขาตลาดวงศกร 0-2994-3087, 0-2994-3394 0-2994-3943

สาขาบางเขน 0-2511-4353, 0-2512-1716, 0-2511-1719 0-2511-4320

สาขาพหลโยธิน 0-2278-1079, 0-2279-5088, 0-2279-8662,   0-2279-0737

 0-2616-8474

สาขาฟอรจูนทาวน 0-2642-0891-3 0-2642-0891-3

สาขาแฟชั่น ไอสแลนด 0-2947-5188-9 0-2947-5190

สาขามีนบุรี 0-2906-3672-4 0-2906-3675

สาขารามคำแหง 0-2319-8567, 0-2319-8575, 0-2319-8617 0-2319-8575

สาขารามอินทรา 0-2509-5713, 0-2510-4448, 0-2519-2203 0-2509-5712

สาขาลาดพราว 0-2530-1372, 0-2538-2493-4, 0-2936-9115-6 0-2530-1371

สาขาวังหิน 0-2942-6206-8 0-2942-6218

สาขาหัวหมาก 0-2377-1362-3, 0-2377-2555 0-2377-1365

สาขาหวยขวาง 0-2277-0554, 0-2277-2863, 0-2277-9955 0-2277-0903

สาขาอิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว 0-2934-8530-2 0-2934-8533

  

เขตกรุงเทพ 6 โทรศัพท โทรสาร

1/124 หมู 5 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง       0-2968-4064-5 0-2968-4063 

จ.นนทบุรี 11000 

สาขาเซียร รังสิต 0-2992-5739-40 0-2992-5741

สาขางามวงศวาน 0-2580-1601, 0-2580-1920, 0-2951-9018-9 0-2580-2451

สาขาแจงวัฒนะ 0-2573-8121, 0-2574-1502-3 0-2573-8785

สาขาดอนเมือง 0-2566-1588, 0-2566-1610, 0-2929-9947 0-2566-1593

สาขาตลาดไท 0-2529-2277, 0-2529-2971 0-2529-4852

สาขาติวานนท 0-2525-0586, 0-2525-2561, 0-2968-4066-7 0-2527-0264

สาขาถนนรัตนาธิเบศร 0-2527-8643-4, 0-2527-8722 0-2527-8723

สาขานิคมอุตสาหกรรมนวนคร  0-2520-4831-3 0-2520-4834

สาขาบางใหญ 0-2903-3120, 0-2903-3125 0-2903-3127

สาขาปากเกร็ด 0-2960-6544-6 0-2960-6547

สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 0-2958-5310-2 0-2958-5313

สาขาเมืองทองธานี 0-2981-4135, 0-2981-4172 0-2981-4446

สาขารังสิต 0-2531-5893, 0-2567-2232, 0-2959-1990,  0-2531-3020

 0-2959-2212

สาขาวงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร 0-2913-9783-5 0-2913-9786

สาขาไอที สแควร 0-2576-0476-7, 0-2576-0374 0-2576-0428
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เขตภูมิภาค  
เขตภูมิภาค 1 โทรศัพท โทรสาร

153 ถนนราชวีถี ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง  0-3428-0197, 0-3428-0387-90, 0-3428-0396-8 0-3428-0196

จ.นครปฐม 73000  

สาขากาญจนบุรี 0-3451-7554-7 0-3451-7558

สาขานครปฐม 0-3425-4233-4, 0-3428-0198-9 0-3425-1028

สาขาพระนครศรีอยุธยา 0-3523-2993-6 0-3523-2932

สาขาเพชรบุรี 0-3242-5148, 0-3242-8227 0-3242-8227

สาขาราชบุรี 0-3231-5988-9, 0-3231-4962-3 0-3231-5588

สาขาสมุทรสงคราม 0-3471-1142, 0-3471-2429, 0-3472-3568 0-3472-4046

สาขาสมุทรสาคร 0-3481-0955-6 0-3481-0957

สาขาสุพรรณบุรี 0-3550-2660-3  0-3550-2664

สาขาหัวหิน 0-3253-1461-2 0-3253-1463

สาขายออมนอย 0-2810-5211-2 0-2810-5213

  

เขตภูมิภาค 2 โทรศัพท โทรสาร

64 ถนนชางเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 0-5341-8400, 0-5341-8402,  0-5341-8401

 0-5341-8338-41 ตอ 401,403

สาขาเชียงราย 0-5371-4029-30, 0-5371-9377-8 0-5371-5905

สาขาเชียงใหม 0-5328-7070, 0-5341-8338-9 0-5328-7078

สาขาเซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม 0-5328-4447-8 0-5328-4449

สาขาถนนชางคลาน 0-5382-0913-6 0-5382-0917

สาขาถนนสุเทพ 0-5380-8848-9, 0-5380-8912 0-5380-8913

สาขานครสวรรค 0-5621-1137, 0-5622-2939, 0-5622-7473 0-5622-7474

สาขาพิษณุโลก 0-5525-2179, 0-5525-2199, 0-5524-4060 0-5524-4061

สาขามโนรมย 0-5649-1006, 0-5649-1223 0-5649-1224

สาขาแมสาย 0-5364-2495-7 0-5364-2498

สาขาลำปาง 0-5432-3883-4, 0-5432-3902-3 0-5432-3907

  

เขตภูมิภาค 3 โทรศัพท โทรสาร

142-148 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแกน 40000 0-4332-1463, 0-4338-9250-4, 0-4338-9337-8 0-4332-1476

สาขาขอนแกน 0-4322-0812, 0-4322-0925, 0-4322-2677-8,  0-4322-1731

 0-4322-4631, 0-4322-4827

สาขานครราชสีมา 0-4424-3714, 0-4424-3785, 0-4424-4153  0-4425-8161

สาขาบุรีรัมย 0-4462-5124, 0-4462-5183, 0-4462-5705,  0-4462-5698

 0-4462-5715

สาขาสกลนคร 0-4271-1190, 0-4273-0557, 0-4273-0919 0-4271-1701

สาขาสระบุรี 0-3631-5304, 0-3631-5307 0-3631-5303

สาขาสุรินทร 0-4452-1464-7 0-4452-1468

สาขาหนองคาย 0-4241-1728, 0-4241-1738, 0-4241-2791 0-4241-2624

สาขาอุดรธานี 0-4222-3248-9, 0-4234-4097 0-4224-7184

สาขาอุบลราชธานี 0-4528-4224-5, 0-4531-3395 ,0-4528-3136 0-4531-3467
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เขตภูมิภาค 4 โทรศัพท โทรสาร

144/53-55 ถนนสุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0-3886-4109-10 0-3886-4110

สาขาจันทบุรี 0-3934-0212-5 0-3934-0216

สาขาฉะเชิงเทรา 0-3881-3041-3 0-3881-3044

สาขาชลบุรี 0-3878-2161-5 0-3878-2166

สาขาถนนพัทยาสาย 3 0-3848-8140-1 0-3848-8142

สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  0-3845-7037-8 0-3845-7039

สาขาแปซิฟค พารค ศรีราชา 0-3877-1480-1  0-3877-1482

สาขาระยอง 0-3861-1220, 0-3861-1588-9 0-3861-4870

สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน ศรีราชา 0-3876-2561-2, 0-3876-2570 0-3876-2588

สาขาหนองมน 0-3874-6135-6, 0-3874-5210 0-3874-5766

  

เขตภูมิภาค 5 โทรศัพท โทรสาร

323/1 ถนนหนาเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 0-7721-2390, 0-7721-4922-31 0-7721-2391

สาขากระบี่ 0-7563-0572-5 0-7563-0576

สาขาชุมพร 0-7750-4825, 07751-1698, 0-7757-0259 0-7751-1661

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 0-7636-7008-9  0-7636-7010

สาขาดานนอก สะเดา 0-7443-4192-3 0-7443-4194

สาขาตลาดกิมหยง หาดใหญ 0-7435-1133-5 0-7435-1136

สาขาตลาดพลาซา หาดใหญ 0-7434-9242-4 0-7434-9245

สาขาถนนติลกอุทิศ 1  0-7625-6606-7 0-7625-6608

สาขานครศรีธรรมราช 0-7531-3201-4 0-7531-3707

สาขานาหมอม 0-7438-3006 0-7438-3005

สาขาภูเก็ต 0-7621-1501, 0-7621-7153, 0-7625-8411 0-7621-1502

สาขาสงขลา 0-7431-1906, 0-7432-4050-1, 0-7443-5002 0-7431-4391

สาขาสุราษฎรธานี 0-7721-3177, 0-7727-3574-5 0-7727-3575

สาขาหาดใหญ 0-7423-0973, 0-7423-3037, 0-7423-5777  0-7424-5022

ศูนยธุรกิจเขตนครหลวง โทรศัพท โทรสาร

ศูนยธุรกิจจรัลสนิทวงศ   0-2418-0776              0-2418-0775       

ศูนยธุรกิจถนนรัตนาธิเบศร 0-2527-8728, 0-2527-8745, 0-2527-8748 0-2527-8759

ศูนยธุรกิจบางนา 0-2747-5389-90 0-2747-5391 

ศูนยธุรกิจบางบอน 0-2416-8277-9, 0-2894-4075-6, 0-2894-4077 0-2894-4051  

ศูนยธุรกิจบางลำพู 0-2629-2903-5 0-2629-2906

ศูนยธุรกิจเพชรบุรีตัดใหม 0-2718-0613-5 0-2718-0612 

ศูนยธุรกิจยานนาวา 0-2291-2650, 0-2291-2874 0-2688-3321       

ศูนยธุรกิจเยาวราช 0-2233-8696, 0-2234-2551-2, 0-2234-4002,  0-2234-4525

 0-2234-4527, 0-2234-4941 

ศูนยธุรกิจรังสิต 0-2959-2212-4 0-2959-0910            

ศูนยธุรกิจลาดพราว 0-2936-9116, 0-2538-2493-4 0-2936-9117  

ศูนยธุรกิจสาทร 0-2638-8141-5       0-2633-9274     

ศูนยธุรกิจหนองแขม 0-2421-1122 0-2808-9549
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ศูนยธุรกิจเขตภูมิภาค โทรศัพท โทรสาร

ศูนยธุรกิจขอนแกน 0-4322-0812, 0-4322-0925, 0-4322-1457,  0-4322-2654,

 0-4322-1731, 0-4322-4827, 0-4332-2677-8  0-4322-4631

ศูนยธุรกิจชลบุรี 0-3878-1093, 0-3878-1189, 0-3878-1365, 0-3878-2165

    0-3878-1366

ศูนยธุรกิจเชียงใหม 0-5321-1633, 0-5321-4035, 0-5341-8222 0-5321-1637, 

  0-5341-8451

ศูนยธุรกิจนครปฐม 0-3428-0170, 0-3428-0173, 0-3428-0177 0-3428-0176        

ศูนยธุรกิจนครราชสีมา 0-4425-8162, 0-4426-2447   0-4424-3785, 

  0-4426-2127

ศูนยธุรกิจนครสวรรค 0-5622-1137, 0-5622-2939, 0-5622-7473,  0-5622-4182

 0-5631-1611   

ศูนยธุรกิจพระนครศรีอยุธยา 0-3523-2993-6 0-3523-2932

ศูนยธุรกิจภูเก็ต 0-7621-4651-2 0-7625-8251

ศูนยธุรกิจราชบุรี 0-3231-8908-10 0-3231-8911

ศูนยธุรกิจสมุทรสาคร 0-3442-8812-4 0-3442-8815

ศูนยธุรกิจสุราษฎรธานี 0-7721-3640, 0-7721-3643       0-7721-2735       

ศูนยธุรกิจหาดใหญ 0-7423-0973, 0-7423-3037, 0-7424-5011 0-7424-5022

ศูนยธุรกิจอุดรธานี 0-4222-3248-9, 0-4234-3846, 0-4234-3856-7 0-4234-3847   

ศูนยธุรกิจอุบลราชธานี 0-4528-4224-5, 0-4531-3395, 0-4528-3136 0-4531-3467, 

  0-4528-3137
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เขตกรุงเทพ 1
• สาขากลวยน้ำไท
• สาขาเค.เอส.แอล.     
 ทาวเวอร ถนนศรีอยุธยา
• สาขาเซ็นทรัล พลาซา  
 พระราม 3
• สาขาเซ็นตหลุยส
• สาขาถนนจันทน
• สาขาถนนหลังสวน
• สาขาประตูน้ำ
•  สาขามาบุญครอง
   เซ็นเตอร
• สาขายานนาวา
• สาขาลุมพินี
• สาขาสยามสแควร
•  สาขาสีลม
•  สาขาสีลมเซ็นเตอร
•  สาขาสาธุประดิษฐ
•  สาขาสำนักสาทร
• สาขาเอ็มไพร ทาวเวอร

เขตกรุงเทพ 2
• สาขาจักรวรรดิ
• สาขาทาเตียน
• สาขาเทเวศร

•  สาขาบางโพ
•  สาขาบางรัก
•  สาขาบางลำพู
• สาขาปากคลองตลาด
• สาขามหานาค
• สาขายมราช
•  สาขาเยาวราช
•  สาขาราชดำเนิน   
 (ถนนดินสอ)
•  สาขาราชวงศ
•  สาขาวรจักร
•  สาขาศรียาน
•  สาขาสำเพ็ง

เขตกรุงเทพ 3
•  สาขาจรัลสนิทวงศ
• สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
•  สาขาเซ็นทรัล พลาซา  
 พระราม 2
•  สาขาเดอะมอลล ทาพระ
•  สาขาเดอะมอลล บางแค
•  สาขาธนบุรี
•  สาขาบางบอน
•  สาขาบางพลัด
•  สาขาบางยี่ขัน

•  สาขาบุคคโล
•  สาขาพรานนก
•  สาขาพระประแดง
•  สาขาภาษีเจริญ
•  สาขาราษฎรบูรณะ
•  สาขาวัดไทร
•  สาขาสุขสวัสดิ์
•  สาขาหนองแขม

เขตกรุงเทพ 4
•  สาขาจี เอ็ม เอ็ม 
 แกรมมี่ เพลส
•  สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา
•  สาขาถนนเทพารักษ
•  สาขาถนนสายลวด 
  สมุทรปราการ
•  สาขาทองหลอ
•  สาขาบางนา
•  สาขาบางนา-ตราด
•  สาขาบิ๊กซี บางพลี
•  สาขาปูเจาสมิงพราย
•  สาขาเพชรบุรีตัดใหม
• สาขาแยกอโศก-สุขุมวิท
•  สาขาลาดกระบัง

•  สาขาสมุทรปราการ
•  สาขาเสรีเซ็นเตอร   
 ศรีนครินทร
•  สาขาอิมพีเรียล เวิลด  
 สำโรง
•  สาขาออนนุช
•  สาขาเอกมัยพาวเวอร  
 เซ็นเตอร

เขตกรุงเทพ 5
•  สาขาซันทาวเวอร 
  ถนนวิภาวดีรังสิต
•  สาขาเดอะมอลล บางกะป
•  สาขาตลาดยิ่งเจริญ
•  สาขาตลาดวงศกร
•  สาขาบางเขน
•  สาขาพหลโยธิน
•  สาขาฟอรจูนทาวน
•  สาขาแฟชั่นไอสแลนด
•  สาขามีนบุรี
•  สาขารามคำแหง
•  สาขารามอินทรา
•  สาขาลาดพราว
•  สาขาวังหิน

•  สาขาหัวหมาก
•  สาขาหวยขวาง
•  สาขาอิมพีเรียล เวิลด  
 ลาดพราว

เขตกรุงเทพ 6
•  สาขาเซียร รังสิต
•  สาขางามวงศวาน
•  สาขาแจงวัฒนะ
•  สาขาดอนเมือง
•  สาขาตลาดไท
•  สาขาติวานนท
•  สาขาถนนรัตนาธิเบศร
•  สาขานิคมอุตสาหกรรม
 นวนคร
•  สาขาบางใหญ
•  สาขาปากเกร็ด
•  สาขาฟวเจอร พารค รังสิต
•  สาขาเมืองทองธานี
•  สาขารังสิต
•  สาขาวงศสวาง ทาวน  
 เซ็นเตอร
•  สาขาไอที สแควร

สาขาในกรุงเทพมหานคร

สาขาในสวนภูมิภาค

เขตภูมิภาค 1
•  สาขากาญจนบุรี
•  สาขาราชบุรี
•  สาขาสมุทรสงคราม
•  สาขาหัวหิน

เขตภูมิภาค 2
•  สาขาเซ็นทรัล แอรพอรต  
 เชียงใหม
•  สาขาเชียงราย
•  สาขาถนนชางคลาน
•  สาขาแมสาย

เขตภูมิภาค 3
•  สาขาขอนแกน
•  สาขาบุรีรัมย
•  สาขาสุรินทร
•  สาขาหนองคาย

เขตภูมิภาค 4
•  สาขาถนนพัทยาสาย 3
•  สาขานิคมอุตสาหกรรม
 อมตะนคร
•  สาขาแปซิฟค พารค  
 ศรีราชา
•  สาขาระยอง
•  สาขาหนองมน

เขตภูมิภาค 5
•  สาขากระบี่
•  สาขาชุมพร
•  สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล  
 ภูเก็ต
•  สาขาตลาดพลาซา  
 หาดใหญ
•  สาขาถนนติลกอุทิศ 1
•  สาขาภูเก็ต
•  สาขาสุราษฎรธานี
•  สาขาหาดใหญ

สาขาที่มีบริการซื้อขายเงินตราตางประเทศ

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ตั้งอยูนอกที่ทำการสาขา
ตลาดโลตัส เยาวราช
663-665  ถนนมังกร แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพฯ

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ตั้งอยู ในที่ทำการสาขา
สาขาเชียงราย 
879/14  ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย                    

สาขายานนาวา
2074/7  ถนนเจริญกรุง  แขวงวัดพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  

สาขาแยกอโศก-สุขุมวิท  
390/4-5 ถนนสุขุมวิท 
ซอย 16-18  แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ

สาขาลุมพิน ี
1032/10-12 ถนนพระราม 4 
แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  

สาขาสีลม
269 ถนนสีลม  แขวงสีลม  
เขตบางรัก  กรุงเทพ

สาขาหัวหิน  
2 ถนนเพชรเกษม  
ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
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