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ปี 2553...
อีกหนึ่งปีแห่งการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน
ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  ไทย ด้วยการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรอาเซียนผนวกกับบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสูง
จึงเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารก้าวไปข้างหน้า
พร้อมบริการแบบไร้พรมแดนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ
ธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดีๆ และเป็นประโยชน์
ต่อพนักงาน ชุมชม และลูกค้าของธนาคาร

คนทั่วไปอาจเรียกว่า เป็นความท้าทาย 
แต่สำาหรับธนาคาร นี่คือ...
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสถาบันทางการเงินชั้นนำาของประเทศไทย ธนาคารนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากรายย่อยถึงรายใหญ่ 

อาทิ บริการทางการเงินส่วนบุคคล ธุรกิจ SME บุคคลธนกิจ ECM และ M&A ผลิตภัณฑ์ประกัน 
บรรษัทธุรกิจ วาณิชธนกิจ โบรกเกอร์รายย่อย การจัดจำาหน่ายตราสารทุน ตลอดจน 

Transaction Banking ธนาคารเปลี่ยนชื่อจาก ธนาคาร ไทยธนาคาร เป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ปัจจุบันธนาคารมีพนักงานทั้งสิ้น 3,000 คน และมีลูกค้าทั้งที่เป็น
บุคคล ลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าภาครัฐ รวมถึงลูกค้าสถาบันต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 600,000 ราย
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ความแข็งแกรงของเราสะทอน…จากความสำเร็จของผลการดำเนินงาน

เรายังคงมุงมั่นเพื่อความสำเร็จที่มากข�้น

ว�สัยทัศนของเราคือ

เปนธนาคารชั้นนำของไทยในอาเซ�ยน

เพื่อผูที่เกี่ยวของทุกคน
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กำาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE)

กำาไรสุทธิต่อสินทรัพย์
(ROA)

สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ต่อสินเชื่อรวม
(Gross NPL Ratio)

อัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

(BIS Ratio)เงินฝาก (ล้านบาท)เงินให้สินเชื่อ (ล้านบาท)
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ล้านบาท                                                            งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 ณ สิ้นปี 2553 2552 2551 2553 2552 2551

หนี้สินรวม 128,541           119,075           208,916  127,516 117,957 207,685

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,936               7,944               5,135            11,694               7,623 5,035

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 4,854 4,641 5,883 4,377 4,404 5,550

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย 1,931 1,621 650 1,948 1,462 (1,011) 

รายได้รวม  6,785               6,262               6,533              6,325               5,866 4,539

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   (บาท)  0.06                 0.00               (0.31)                0.07                 0.01 (0.43)

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  0.73                 0.60           0.77                0.72                   0.57 0.75
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ธนาคารโดยธนาคารมีมติอนุมัติฉบับใหม่เมื่อเดือนมกราคม 2554 

หลกัจรยิธรรมในการประกอบธรุกจิของธนาคารฉบบัใหม่นีป้ระกอบ

ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร ซึ่งเป็น

พื้นฐานส�าคัญส�าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และช่วย 

วางแนวทางที่ชัดเจนส�าหรับการพัฒนาและการเติบโตในอนาคต  

อีกทั้งช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความส�าคญัในความรบัผดิชอบขององค์กร

ธุรกิจต่อสังคม (CSR) โดยถือว่าชุมชนเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่ส�าคัญของธนาคาร ธนาคารริเริ่มโครงการ ‘Community Link’  

เพือ่สร้างประโยชน์ทีย่ัง่ยนืในระยะยาวให้แก่ชมุชนทีส่าขาให้บรกิารอยู่  

โครงการ ‘Community Link’ นี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

จากมูลนิธิ CIMB ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในประเทศมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ นอกเหนือไปจากประเทศไทย 

ส�าหรับปี 2554 นี้ ผมหวังว่าจะเป็นปีที่สดใสอีกปีหนึ่งของธนาคาร 

เศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจธนาคารจะยังคงขยายตัวต่อไปด้วย 

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โครงการ Transformation เพื่อพัฒนา 

ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารจะยังคงด�าเนินต่อไป และ 

ธนาคารจะมกีารน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ ‘Community Link’ ที่จะ

คงความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะเดียวกัน ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณกรรมการสองท่าน 

ซึ่งลาออกจากคณะกรรมการธนาคารในปี 2553 ได้แก่ คุณชิน 

หยวน หยนิ และคณุชชัวาล เอีย่มศริ ิทีไ่ด้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อธนาคารเป็นอย่างดี

สดุท้ายนีใ้นนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคณุพนกังาน

กลุม่ซไีอเอม็บไีทยทกุท่านทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ของธนาคาร

ในปี 2553 คณะกรรมการธนาคารรู้สึกขอบคุณอย่างมากส�าหรับ

ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของทุกท่าน ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าสิ่งนี้จะช่วยผลักดันให้ธนาคารประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

ในปีต่อๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ในฐานะประธานกรรมการของ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย (“ธนาคาร”) 

ผมรูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะได้น�าเสนอผลประกอบการทีโ่ดดเด่นอกี

ปีหนึ่งของธนาคารต่อท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2553 เป็นปีที่ท้าทายมากส�าหรับประเทศไทย ท่ามกลางปัญหา

ต่างๆ ไม่ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ความไม่สงบ 

ทางการเมืองภายในประเทศในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทย 

ยงัสามารถขยายตวัได้อย่างด ีโดยมภีาคการส่งออก และการบรโิภค 

ภายในประเทศเป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่�าคญัอย่างต่อเนือ่งในอตุสาหกรรม 

ธนาคารพาณชิย์กย็งัขยายตวัอย่างแขง็แกร่ง สนิเชือ่เตบิโตร้อยละ 11.3 

เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมาและเงนิฝาก (รวมตัว๋แลกเงนิ) ขยายตวัร้อยละ 

8.3 ขณะทีต่ลาดหุน้ไทยปรบัตวัขึน้สงูเป็นประวตักิารณ์ในรอบ 13 ปี

โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,032.76 จุด 

ณ สิ้นปี 2553

ผลประกอบการปี 2553 ของธนาคารนับว่าดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 

2546 กลุ่มซีไอเอ็มบีไทยมีผลก�าไรสุทธิ 829 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 

อย่างมากจากจ�านวน 2 ล้านบาท ในปี 2552 ก�าไรทีเ่พิม่ขึน้นีเ้ป็นผล

มาจากการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูลดลง และส่วนต่างดอกเบีย้สทุธิ 

เพิ่มขึ้น สะท้อนคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีขึ้นและความสามารถ 

ในการบริหารต้นทุนของธนาคารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลการด�าเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากนั้นเป็นผลมาจากการ

ด�าเนินการภายใต้โครงการ Transformation ที่ธนาคารได้เริ่ม

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งประกอบด้วยการ 

ผสานพลงัและการสนบัสนนุจากกลุม่ CIMB บรษิทัแม่ทีม่ากขึน้ รวมถงึ 

การด�าเนินการเสริมความเข้มแข็งในระบบปฏิบัติการ นอกจากนั้น  

ธนาคารยังได้รับประโยชน์จาก เครือข่ายในระดับภูมิภาคของ 

กลุม่ CIMB ทีเ่ป็นธนาคารพาณชิย์ชัน้น�าครบวงจรในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนธนาคารและลูกค้าที่ต้องการ

ขยายธรุกจิสูอ่าเซยีน ภายใต้บรบิทของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

นอกจากการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ผลการด�าเนินงานของ

ธนาคารแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ในปี 2553 คณะกรรมการ 

ธนาคารได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับกิจการกิจการที่ดี 

และการยึดหลักจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจของ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณครอบครัวชาวซีไอเอ็มบีไทย ส�าหรับความพร้อมใจกันทุ่มเท
ท�างานของทุกท่าน ซึ่งท�าให้ธนาคารสามารถบรรลุผลส�าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในปี 2553 
ขอบคุณมากครับ”
 
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปี 2553 มีความท้าทายมากกว่าที่เราคาดไว้มาก เหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองและอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายต่อ 
สาขาต่างและระบบเครือข่ายของธนาคาร แม้ว่าจะไม่ร้ายแรง รวมทั้ง ความเสียหาย 
ต่อเศรษฐกจิไทยโดยรวม เมือ่มองย้อนกลบัไป เหตกุารณ์ทัง้สองนีท้�าให้ธนาคารสามารถ
ทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพของแผนดังกล่าว 
โดยธนาคารได้ปิดท�าการทีส่�านกังานใหญ่ชัว่คราว และย้ายไปใช้ศนูย์ปฏบิตังิานส�ารองใน
ช่วงเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืงโดยไม่ท�าให้การด�าเนนิงานและการให้บรกิารใน
ส่วนที่ส�าคัญต้องหยุดชะงัก
 
อย่างไรก็ดี ปี 2553 ก็ยังเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นปีแห่งการเตบิโตทีค่รอบคลมุทกุภาคส่วนทางเศรษฐกจิ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และบริการ
 
ธนาคารได้สร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรที่ส�าคัญๆด้วยการด�าเนินการตาม
โครงการ Transformation เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งในปีที่ผ่านมา
เริ่มสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มีการขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไป  
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่ส�าคัญในปี 2553 ได้แก่ การขายบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ�ากัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จ�ากัด ให้แก่
กลุ่ม CIMB  รวมทั้ง การขายหุ้นในบริษัท บีที ประกันภัย จ�ากัด ให้แก่บริษัท ศรีอยุธยา 
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และการขายหุ้นในบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์
จ�ากัด ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรผนวกกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ 
เอื้ออ�านวย ส่งผลให้ธนาคารมีผลประกอบการทางการเงินสูงเป็นประวัติการณ์ในปีที่
ผ่านมา
 
ในปี 2553 ธนาคารมกี�าไรสทุธจิ�านวน 1.0 พนัล้านบาท เพิม่จาก 69 ล้านบาทในปี 2552 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัร้อยละ 11.2 ปรบัขึน้สงูอย่างมากจากร้อยละ 1.0 
ในปี 2552 ขณะที่ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.0 ในปี 
2552 ราคาหุ้นของซีไอเอ็มบีไทยปิดที่ 3.2 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เมื่อ
เทียบกับราคาปิดที่ 2.6 บาท ณ สิ้นปี 2552  ตัวเลขเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ด�าเนินงานด้านการเงินที่แข็งแกร่ง
 
เงินให้สินเชื่อของธนาคารมีการเติบโตอย่างน่าพอใจที่ร้อยละ 13.5 ในปี 2553 โดย
เพิ่มขึ้นจาก 81.2 พันล้านบาทในปี 2552 เป็น 92.2 พันล้านบาท ทั้งนี้การเติบโตของ 
สินเชื่อมาจากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม คือลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมถงึลกูค้ารายย่อย ทัง้นี ้ มกีารเตบิโตทีแ่ขง็แกร่งเป็นพเิศษในกลุม่ลกูค้าขนาดกลาง- 
ขนาดย่อม (SME) และรายย่อย ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารด้วย ส�าหรับ
ด้านเงินฝาก ธนาคารสามารถเพิ่มยอดเงินฝากได้ถึงร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน) ลดลงเป็นร้อยละ 82.8 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 เทียบกับร้อยละ 83.3 ณ สิ้นปี 2552 
 
ปี 2553 นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จในด้านของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการน�าเสนอ
บริการต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ การออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไทย แอร์เอเซีย 
เซฟวิง่ การให้บรกิารเอทเีอม็ทีเ่ชือ่มโยงกบัเครอืข่ายเอทเีอม็ของกลุม่ CIMB ในประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้น�าเสนอกองทุนที่ลงทุน 
ในต่างประเทศ (FIF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 

ธนาคารมีการขยายเครือข่ายเพิ่มเติมโดยเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง มีการเพิ่มศูนย์ CIMB 
Preferred อีก 5 แห่ง จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5 แห่ง และตู้เอทีเอ็ม
ใหม่จ�านวน 37 ตู้ อีกทั้งในปี 2553 ธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจของธนาคารยังเป็นที่รู้จัก 
มากขึน้ในอตุสาหกรรม โดยธนาคารสามารถปิดดลีการจดัจ�าหน่ายหุน้กูเ้อกชนสกลุเงนิบาท 
ได้สูงเป็นล�าดับที่สามในอุตสาหกรรมในด้านปริมาณ 
 
ธนาคารยังคงเน้นให้ความส�าคัญในด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การสรรหาและการฝึกอบรม ในส่วนของการฝึกอบรม ธนาคารมีโครงการ Regional  
Program ส�าหรบันกัศกึษาจบใหม่ มโีครงการ Mini-MBA ทีธ่นาคารจดัร่วมกบัจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง ในด้านกิจกรรมสรรหา ในระหว่างวันที่ 6-7 
พฤศจิกายน 2553 ธนาคารจัดกิจกรรม HR Open House Day ซึ่งมีผู้สนใจยื่นใบสมัคร
งานสูงถึง 1,300 คน นอกจากนั้น ในปี 2553 ธนาคารได้สรรหาและรับผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมปีระสบการณ์เข้าร่วมงานกบัธนาคารในต�าแหน่งส�าคญัหลายต�าแหน่ง เช่น 
ผู้บริหารด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย และผู้บริหารสายบริหารธุรกรรมการเงิน 
  
นอกจากนี้ กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆของธนาคารได้มีการปรับปรุง 
ดขีึน้ และเป็นทีย่อมรบัขององค์กรภายนอก โดยธนาคารได้รบัรางวลัจาก Commerzbank 
ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันที่สองในประเทศเยอรมนี ทางด้านความเป็นเลิศ
ในคุณภาพการให้บริการการช�าระเงินเพื่อธุรกิจการค้าและการโอนเงินผ่านสถาบัน 
การเงิน และในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Fitch Ratings ได้ท�าการยกระดับแนวโน้ม
ของซีไอเอ็มบี ไทยจากคงที่มาเป็นบวก จากศักยภาพของธนาคารเองและการสนับสนุน
ที่แข็งแกร่งจากบริษัทแม่
 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป ธนาคารได้ด�าเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6.7 พันล้านบาทเป็น 8.2 พันล้านบาทเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือน
ตุลาคม 2553 โดยบริษัทแม่ คือ กลุ่ม CIMB ได้มีการใช้สิทธิเต็มจ�านวน จากการ 
เพิ่มทุนดังกล่าว ท�าให้สถานะเงินทุนของธนาคารมีความแข็งแกร่งขึ้นโดยอัตราส่วน 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.4 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 
เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 14.7 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553   
 
ความสามารถในการเติบโตที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่ดีได้รับแรงสนับสนุนจาก 
ความสามารถ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร นับตั้งแต่โครงการ 
Transformation เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารได้เริ่มขึ้น ธนาคาร 
ให้ความส�าคญักบัการพฒันาความสามารถด้านบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกลุม่พนกังานทีท่�าหน้าทีท่างการตลาด ในปี 2553 ธนาคารได้มกีารปรบัระบบ 
และการด�าเนนิการให้สอดคล้องกบันโยบายและวธิปีฏบิตัด้ิานบรหิารความเสีย่งของกลุม่ 
CIMB มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวดีขึ้น ณ สิ้นเดือน 
ธันวาคม 2553 NPL ของธนาคารลดลงมาที่อัตรา ร้อยละ 2.7 จากร้อยละ 9.6 
ณ สิ้นปี 2552
   
สุดท้ายนี้ ในการก้าวเข้าสู่ปี 2554 ธนาคารมีความมั่นใจในความพร้อมของธนาคาร 
ทัง้ด้านเงนิทนุ บคุลากร และระบบงานต่างๆ เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยการสนบัสนนุ
จากเครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 
ขอขอบคุณส�าหรับความเชื่อมั่นที่ท่านได้มอบให้แก่ธนาคาร และขอให้ท่านเพลิดเพลิน
กับการอ่านรายงานประจ�าปี 2553 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยฉบับนี้
 

ขอแสดงความนับถือ

นายสุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) : รายงานประจ�าปี 255310

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม CIMB

กลุ่ม CIMB รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 

ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยในปี 2553 แม้จะมีความท้าทาย 

ต่อสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในช่วงต้นปี ธนาคาร 

ยังคงยึดมั่นต่อการด�าเนินการตามโครงการ Transformation 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและสามารถ 

สร้างผลประกอบการทางการเงินที่ดีได้

กลุ่ม CIMB ยังรู้สึกยินดีที่ธนาคารสามารถสรรหาบุคลากรส�าคัญๆ  

หลายท่านเข้าร่วมทีมผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ได้ 

รับเกียรติต้อนรับคุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เข้ามาเป็นประธาน

กรรมการของธนาคารเมื่อเดือนมกราคม 2553

ธนาคารด�าเนินการเพิ่มทุนจ�านวน 3 พันล้านบาทส�าเร็จเมื่อ 

เดือนตุลาคม 2553 โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิม กลุ่ม CIMB ได้จองหุ้นทั้งหมดตามสิทธิ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 93.15 ของหุ้นทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งเป็นการย�้า

ให้เหน็ความมุง่มัน่ของ กลุม่ CIMB ทีจ่ะสนบัสนนุการขยายกจิการ 

ของธนาคาร และความมั่นใจที่มีอย่างต่อเนื่องในอนาคตของ

เศรษฐกิจไทย

นอกจากผลลัพธ ์ที่ดีจากโครงการ Transformation แล้ว 

กลุ ่ม CIMB ยังหวังที่จะสามารถสร้างและต่อยอดธุรกิจจาก 

การขาย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ�ากัด และ บริษัท 

บริหารสินทรัพย์สาทร จ�ากัด ให้แก่กลุ่ม CIMB ซึ่งการด�าเนินการ 

ดงักล่าวจะช่วยให้ธนาคารสามารถมุง่เน้นธรุกจิหลกัของธนาคารได้  

ขณะเดียวกันก็ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของกลุ่ม CIMB ในการ

บริหารจัดการกองทุน รวมทั้งการด�าเนินการและการแก้ปัญหา

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ปี 2553 เป็นปีส�าคัญในการรวมระบบและกระบวนการท�างาน 

เพื่อธุรกรรมและบริการข้ามพรมแดนของธนาคารในกลุ่ม CIMB  

โดยมีการลงทุนมูลค่าสูงถึง 11 พันล้านบาทในการวางระบบ  

core banking ร่วมกันส�าหรับประเทศมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย  

และสิงคโปร์ โดยธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจะเป็นธนาคารแรก 

ในกลุ่ม CIMB ที่เริ่มด�าเนินโครงการ ‘1 Platform’ นี้ และ 

พัฒนาการของโครงการดังกล่าวในระยะแรกที่ประเทศไทย 

มคีวามคบืหน้าไปได้ด้วยด ีกลุม่ CIMB ขอขอบคณุเพือ่นพนกังาน

ชาวไทยที่ให้การสนบัสนนุ และมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการอนั

ส�าคัญยิ่งนี้ให้ประสบความส�าเร็จ

ในนามของกลุ ่ม CIMB ผมขอแสดงความยินดีกับผู ้บริหาร 

ระดับสูงและพนักงานของธนาคารทุกท่านส�าหรับความส�าเร็จ 

ในปี 2553 ด้วยรากฐานทีว่างไว้เป็นอย่างดแีละรปูแบบธรุกจิทีป่รบั

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนาคารพร้อมแล้วที่จะรุดหน้าสู่อนาคต  

กลุ ่ม CIMB คาดหวังที่จะได้เห็นธนาคารเติบโตได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ และต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันในระดับภูมิภาคให้

มากขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไป

นาเซียร์ ราซัค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม CIMB

เรียนท่านผู้ถือหุ้น
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เราเช�่อมั่นในพลังแหงการเปลี่ยนแปลง
ทุกการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของเรา

เปนพลังใหเราสรางสรรคสิ่งใหมดวยความคิดที่ไรข�ดจำกัด

มุงสูการเปนธนาคารชั้นนำของไทยในอาเซ�ยน

ดวยการนำเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมทางการเง�น

พรอมบร�การที่เปนเลิศใหแกลูกคาอยางไรพรมแดน

โดยผสานจ�ดแข็งกับกลุมการเง�นซ�ไอเอ็มบี

นี่คือ พันธกิจของเรา
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1. คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 
 กรรมการและประธานกรรมการ 
2. คุณดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง
 รองประธานกรรมการ 
3. คุณสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
 กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คุณวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. คุณปรีชา อุ่นจิตติ 
 กรรมการ
6. คุณดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 7. คุณเคนนี คิม  
 กรรมการ 
8. คุณสุภัค ศิวะรักษ์
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

* ประวัติคณะกรรมการธนาคาร หน้า 83

1 47 2 3 5 86

คณะกรรมการธนาคาร
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1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์

 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ

3. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สายธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดย่อม

4. นายลี เต็ก เส็ง  

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน

5. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ 

6. นายณรงค์ชัย   ว่องธนะวิโมกษ์ 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน 

7. นายวี  คิม เป็ง  

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สายสารสนเทศและปฏิบัติการ 

8. ม.ล. ณัฏฐ์ชัญญา  ทวีวงศ์  

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สายบริหารธุรกรรมการเงิน 

9. นางปนุท  ณ เชียงใหม่

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สายบริหารความเสี่ยง 

10. นายก้องภพ  วัฒนสิน

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

11. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย

12. นายประภาส  ทองสุข 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สำานักสื่อสารองค์กร

13. นางสาวสิริพร  สนั่นไพเราะ 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ด้านตรวจสอบภายใน

* ประวัติคณะผู้บริหารระดับสูง หน้า 86
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คณะผู้บริหารระดับสูง



ส�ำนกักรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

ส�ำนักสื่อสำรองค์กร

ด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

สำยกลยุทธ์และกำรเงิน

 

	 ด้ำนกำรเงิน

	 ด้ำนกลยุทธ์และ	BTO

	 ด้ำนบริหำรข้อมูลกลำง

	 ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงและ
	 บริหำรส�ำนักงำนกลำำง

ประธำนกรรมกำร	/	คณะกรรมกำรธนำคำร

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ด้ำนตรวจสอบภำยใน

โครงสร้างองค์กร

ด้ำนผลิตภัณฑ์
เพื่อรำยย่อย

ด้ำนบริหำรช่องทำง
กำรขำยและเครือข่ำย

ด้ำนบัตรเครดิตและ
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

สำยวำณิชธนกิจ

ฝ่ำยก�ำกับกำรปฏิบัติงำน

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

ฝ่ำยตรวจสอบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สำยบรรษัทธุรกิจ สำยธุรกิจ
ขนำดกลำง-ขนำดย่อม สำยบริหำรเงิน

สำยบริหำร
ธุรกรรมกำรเงิน

สำยบริหำร
ควำมเสี่ยง

สำยสนับสนุน
ธุรกิจ

ด้ำนเทคโนโลย ี 
ด้ำนปฏิบัติกำร

Transformation	Office	(TO)/
Programme	Management

Office	(PMO)

สำยสำรสนเทศ
และปฏิบัติงำน

ธนำคำร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)  รายงานประจ�าปี 255318 ธนำคำร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)  รายงานประจ�าปี 2553 19

ด้านบรรษัทธุรกิจ 1

ด้านบรรษัทธุรกิจ 2

ด้านบรรษัทธุรกิจ 3

ทีมวิเคราะห์สินเชื่อ
บรรษัทธุรกิจ

ทีมวิเคราะห์ข้อมูล
บรรษัทธุรกิจและ
ลูกค้าสัมพันธ์

ทีมบริการสินเชื่อ

ด้านวาณิชธนกิจ 1

ด้านวาณิชธนกิจ 2

ด้านวาณิชธนกิจ 3

ด้านธุรกิจ
ขนาดกลาง - ขนาดย่อม 1

ด้านธุรกิจ
ขนาดกลาง - ขนาดย่อม 2

ด้านธุรกิจ
ขนาดกลาง - ขนาดย่อม 3

ด้านธุรกิจ
ขนาดกลาง - ขนาดย่อม 4

ด้านธุรกิจ
ขนาดกลาง - ขนาดย่อม 5

ด้านธุรกิจ
ขนาดกลาง - ขนาดย่อม 6

ทีมวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดกลาง-ขนาดย่อม

ทีมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
ขนาดกลาง-ขนาดย่อม

และลูกค้าสัมพันธ์

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาดธุรกิจ

ขนาดกลาง-ขนาดย่อม

ด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์การเงิน

ด้านบริหารเงินและ
ค้าผลิตภัณฑ์การเงิน

ทีมตลาดตราสารหนี้

ทีมบริหารตราสารทุน

ทีมค้าตราสารหนี้เอกชน

ทีมธุรกิจสถาบัน

ทีมวิเคราะห์ความเสี่ยง
ธุรกิจบริหารเงิน

ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
บริหารธุรกรรมการเงิน

ด้านการตลาดและบริหาร
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ
ต่างประเทศ

ด้านบริหารผลิตภัณฑ์
ธุรกรรมการเงินและ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

ด้านบริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์

ด้านบริหารกลยุทธ์และ
การตลาดธุรกรรมการเงิน

ด้านกฎหมาย

ทีมพัฒนาสินเชื่อบรรษัท

ทีมพัฒนาสินเชื่อ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีมพัฒนาสินเชื่อ
รายย่อย

ทีมติดตามหนี้รายย่อย

ทีมพัฒนาสินเชื่อพิเศษ

ทีมบริหารทรัพย์สิน
รอการขาย

ทีมสารสนเทศและ
งานสนับสนุน

ด้านบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตและปฏิบัติการ

ทีมบริหารความเสี่ยง
ด้านตลาด

ทีมนโยบายความเสี่ยง
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 

ด้านกลั่นกรองสินเชื่อ

ส�านักวิจัย



CTHA I
Customer = ลูกคา
Teamwork = การทำงานเปนทีม
Honesty = ความซ�่อสัตย
ASEAN = อาเซ�ยน
Innovation = นวัตกรรม

คานิยมองคกร

การสราง "โอกาส" คือ สินทรัพย

มูลคามหาศาล สำหรับ..พนักงานของเรา
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ปี 2553 –  ปีแห่งโอกาส

สาขา 149 แห่ง  พนักงาน 3,000 คน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ 600,000 ราย

CIMB Group เป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซียและเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำา 
ครบวงจร (Universal Bank) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเครือข่ายธุรกิจรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยจำานวนสาขาทั้งหมด 
1,093 สาขา ให้บริการลูกค้ากว่า 11 ล้านรายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย พนักงานกว่า 37,000 คนของ CIMB 
Group สามารถเข้าถึงร้อยละ 81 ของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 
ในภูมิภาค

CIMB Group ตัง้อยู่ใน 13 ประเทศ และเปน็ผูถ้อืหุน้ใหญร่ายเดยีวของซไีอเอม็บ ีไทยในประเทศไทยและเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องธนาคาร 

CIMB Niaga ในประเทศอินโดนีเซีย

CIMB Group จดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ Bursa มาเลเซีย ผ่าน CIMB Group Holdings Berhad
www.cimb.com

ยุทธศาสตร์ซีไอเอ็มบีไทย
เพือ่การเตบิโตที่ยัง่ยนื บนพื้นฐานของธรุกจิทีห่ลากหลาย และการเป็นผูเ้ล่น 
ทีส่ำาคญัในตลาดทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ธนาคารจงึมกีาร
ตัง้ความพงึพอใจของลกูค้าให้เป็นเป้าเชงิกลยทุธ์ในทกุระดบัหน่วยงานธรุกจิ 
และมีกำาหนดแผนปฎิบัติการให้ลูกค้ามีความพอใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ความพอใจของลูกค้าต่อธนาคารได้ 
เพิม่สงูขึน้จากพฒันาการและนวตักรรมในผลติภณัฑ์และบรกิารทีห่ลากหลายขึน้ 
นอกจากนั้น ธนาคารให้ความสำาคัญของความสะดวกต่อลูกค้าในการ 
ทำาธุรกรรมทางการเงิน

• ให้คำาปรึกษาและโซลูชั่นทางการเงินที่เจาะลึกและตรงความต้องการ 
 เพื่อรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า

• เพิ่มความเป็นเลิศในการดำาเนินงานโดยปรับระบบการปฏิบัติงาน 
 ให้สอดคล้องและรองรับกับผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งการดูแลลูกค้า 
 เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน 

ไขว่คว้าโอกาส
สำาหรบัการจดัลำาดบัความสำาคญัทางยทุธศาสตร์ธนาคารได้ขายบรษิทัย่อย 3 แห่ง  

และ บรษิทัร่วม 1 แห่ง เพือ่ปรบัโครงสร้างการดำาเนนิงานของกลุม่ธนาคาร และ

สร้างความแขง็แกร่งในธรุกจิหลกั โดยมุง่เน้นสร้างการเตบิโตของธรุกจิธนาคาร

พาณิชย์โดยปราศจากภาระหนี้ด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ธนาคารคาดหวังรายได้

ค่าธรรมเนียมที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมาแทนที่รายได้จากเงินปันผล 

• ไตรมาส 2/53 - ธนาคารขายบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ บที ีจำา กดั (ปัจจบุนัคอื บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ซไีอเอม็บี 
 พรินซิเพิล จำากัด) ให้แก่ CIMB-Principal Asset Management Berhad โดยได้รับเงินสดรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท 
• ไตรมาส 3/53 - ธนาคารขายหุ้นบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำากัด โดยได้รับเงินสดรวมทั้งสิ้น 73.85 ล้านบาท
• ไตรมาส 4/53 - ธนาคารขายบริษัท บีที ประกันภัย จำากัด ให้แก่ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยได้รับเงินสด 
 จำานวน 392 ล้านบาท 
• ไตรมาส 4/53 ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของปีคือ การขายบริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำากัด ให้แก่ Mutiara Makmur  
 Ventures Sdn Bhd  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม CIMB โดยธนาคารได้รับเงินสดจำานวน 229 ล้านบาท 
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ล�ำดับ    รำยชื่อผู้ถือหุ้น            จ�ำนวนหุ้น               ร้อยละ (%)

1.  CIMB BANK Berhad*  15,198,418,595 93.15

2.  SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, Singapore Branch  647,452,040 3.97

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  106,376,077 0.65

4.  นายสมบัติ พานิชชีวะ  29,938,500   0.18

5. นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์  22,163,844  0.14

6. นางสุจิตรา ดุสิตานนท์  10,874,000  0.07

7.  นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ  6,300,000  0.04

8. นายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี   6,271,834  0.04

9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์   6,090,488  0.04

10. นายประวิตร พันธ์สายเชื้อ  5,805,200  0.04

11.  ผู้ถือหุ้นอื่น  276,244,178 1.69

   16,315,935,756  

 รวม 5,212 ผู้ถือหุ้น   16,315,934,756  100.00  
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  462,109,305  2.83  
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  15,853,825,451 97.17

รวมจำานวนหุ้นทั้งสิ้น  16,315,934,756 100.00

ซีไอเอ็มบีให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

ธนาคารมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของกำาไรอย่างยั่งยืน การรักษาความ 

เพียงพอของเงินกองทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธนาคาร ทั้งนี้

ผลประกอบการในปี 2553 สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการรักษาระดับ 

เงินกองทุนให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ ในขณะที่ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ
ในเดือนตุลาคม 2553 ธนาคารบันทึกผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 2,966,533,592 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

แก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราส่วน 2 หุน้ใหม่ต่อ 9 หุน้เดมิในราคาหุน้ละ 1 บาท ระยะเวลาจองหุน้และชำาระค่าหุน้ระหว่างวนัที ่11-15 ตลุาคม 

2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อเต็มจำานวนตามสิทธิ คิดเป็นเงินทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2.9 พันล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ทำาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ของธนาคารเพิ่มสูงขึ้น

เป็นร้อยละ 14.7 ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารต่อไป

*กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำานาจควบคุมการวางแผนและทิศทางการดำาเนินธุรกิจของธนาคารอย่างมีนัยสำาคัญได้แก่ CIMB Bank Berhad ซึ่งได้เข้าถือหุ้นธนาคารทั้งหมด

จำานวน 15,198,418,595 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.15 ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของ

กำาไรสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) จากผลการดำาเนินงานในแต่ละรอบปี ทั้งนี้ 

การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ43 ซึ่งระบุว่า “ห้ามจ่าย

เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน 

สะสมอยู ่หา้มมิใหจ้า่ยเงนิปนัผล เงนิกำาไรสว่นทีเ่หลอืจากการจา่ยเงนิปนัผลใหจ้ดัสรร

เป็นเงินสำารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควร

พอที่จะทำาเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

ในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด

โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล 

ในหนังสือพิมพ์ด้วย” สำาหรับบริษัทย่อยของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตาม

มติของคณะกรรมการของบริษัทย่อย โดยจะต้องจ่ายเงินปันผลจากเงินกำาไร

ฟิทช์ เรทติ้งส์
เงินตราต่างประเทศ
อันดับเครดิตสากลระยะยาว BBB-
อันดับเครดิตสากลระยะสั้น               F3
ในประเทศ
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว A+(tha)
อันดับเครดิตในประเทศระยะสั้น       F1(tha)
ตราสารหนี้ที่นับเป็นกองทุนชั้นที่2     A-(tha)
อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน D
อันดับเครดิตสนับสนุน   2

แนวโน้มอันดับเครดิต
อันดับเครดิตสากลระยะยาว  Positive
อันดับเครดิตในประเทศระยะยาว Positive

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ความแข็งแกร่ง
ของธนาคารเป็นที่ประจักษ์
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กิจกรรมที่ส�าคัญในรอบป ี

ธนาคารยังคงรักษาธรรมเนียมปฏิบัติในการจัด Press Trip เป็นประจำาทุกปี โดยเมื่อต้นปี 2553 ได้จัดการเดินทางสำาหรับสื่อมวลชนไปยัง
ปนีงั ประเทศมาเลเซยี เพือ่เปน็การแสดงความขอบคณุสือ่มวลชนในการตดิตามความคบืหนา้ของการดำาเนนิโครงการ Transformation ของ
ธนาคารอยา่งตอ่เนือ่ง ในการเดนิทางครัง้นี ้ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารและสือ่มวลชนกวา่ 30 คนไดเ้ขา้เยีย่มชมสำานกังานใหญก่ลุม่ CIMB 
ใน MBC Tower กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเข้าร่วมสัมมนา 1 วันเต็มเรื่องผลประกอบการทางการเงินและแผนธุรกิจปี 2553 ของธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย 

ในเดอืนกมุภาพนัธ ์ธนาคารเขา้รว่มงานมหกรรมการเงนิ (Money Expo) ป ี2553 ซึง่จดัโดยวารสารการเงนิการธนาคารรว่มกบัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยใน 4 จังหวัด โดยใช้ theme “ให้เงินเติบโต (Grow Your Money)” บูธของธนาคารได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการจัดงาน
ใหไ้ดร้บัรางวลัดเีดน่ ดา้นบธูสวยงามประเภทพืน้ทีข่นาดใหญ ่สว่นอกีงานหนึง่คอื SET in the City ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ธนาคารเข้าร่วมงานพร้อมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำากัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำากัด นอกจากนี้ ธนาคารยังเข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ซึ่งจัดโดย บริษัท ดอกเบี้ย จำากัด ระหว่าง
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นการร่วมงานครั้งแรกของธนาคาร

ในครึ่งหลังของปี 2553 ธนาคารจัด NPA Grand Sale เพื่อลด NPA ของธนาคาร ประกอบด้วยที่ดินและทรัพย์สินที่มีคุณภาพกว่า 500 
รายการ โดยนำาเสนอส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ 50 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ปรากฏว่างานประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี มียอดขายกว่า 10 
ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 3 ล้านบาท อีกความสำาเร็จหนึ่งของธนาคารได้แก่ CIMB Thai Career Day ซึ่งธนาคารจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 
พฤศจิกายน ที่สำานักงานใหญ่ของธนาคาร ในงานนี้มีบัณฑิตจบใหม่และพนักงานธนาคารที่มีประสบการณ์กว่า 1,300 คนยื่นใบสมัครจากทั้ง
ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นอกจากนี้ ธนาคารยังเปิดโครงการ 1Platform โดยได้ต้อนรับทีมงาน 1Platform จากประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย สู่พญาไทพลาซ่าที่จะใช้เป็นที่ทำาการสำาหรับทีม 1Platform ทั้งนี้ ซีไอเอ็มบี ไทยในประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เริ่มดำาเนินการ
โครงการนี้ ซึ่งตั้งเป้าว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสแรกของปี 2555  

ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับทีมวิจัยเศรษฐกิจของธนาคารจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ โดยมีลูกค้าและนักลงทุนสถาบัน
ทัง้ไทยและตา่งประเทศเขา้รว่มงาน นอกจากนี ้เพือ่เปน็การแสดงความชืน่ชมและขอบคณุพนกังานสง่ทา้ยปเีกา่ ธนาคารจดังานเลีย้งสงัสรรค์
ที่โรงเบยีรต์ะวนัแดง รามอนิทรา โดยมพีนกังานกวา่ 2,000 คนทัง้จากสำานกังานใหญแ่ละสาขารวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูและกรรมการธนาคาร
เข้าร่วมงาน

“ ดิ ฉั น ไ ด ้ รั บ ก า รต ้ อน รั บที่ อ บอุ ่ น

ทุกๆ ครั้งที่เข้ามาใช้บริการที่ CIMB  

Preferred Center ในฐานะที่เล่นกอล์ฟ 

ดิฉันรู ้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน

กิจกรรม CIMB Asia Pacific Classic 

ที่ประเทศมาเลเซีย เป็นประสบการณ์ที่

ดิฉันประทับใจมาก”

พ.ญ.นฤมล ชรากร

ลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

สาขาหลังสวน

แพทย์สตูนิรเีวชกรรม โรงพยาบาลบเีอน็เอช

การสร้างความรับรู้แบรนด์
ในปี 2553 หลังจากที่ธนาคารประสบความสำาเร็จในการ Rebranding ธนาคารยังคงสานต่อการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย โดย
ไดเ้ริม่แคมเปญโฆษณาทีส่ือ่สารจดุแขง็ของธนาคารในฐานะเปน็สว่นหนึง่ของเครอืขา่ย CIMB ในโฆษณาตา่งๆ ซึง่แนะนำาเครอืขา่ยซไีอเอม็บี
ใน 4 ประเทศหลักคือ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ธนาคารมุ่งสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างขึ้น โดยใช้กลยุทธ์
สื่อสารแบบผสมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบด้วยสื่อโทรทัศน์ บิลบอร์ด และป้ายโฆษณา รวมถึง โฆษณาที่ตัวรถโดยสารประจำา
ทางสาธารณะและรถตุ๊กตุ๊กกว่า 30 คัน หนังสือพิมพ์ วิทยุ ตลอดจนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอย่าง Facebook    

ธนาคารใชก้ลยทุธก์ารสรา้งแบรนดซ์ึง่เนน้สือ่สารใหม้กีารรบัรูแ้บรนด์ไมเ่พยีงในกลุม่บคุคลภายนอก แต่ในกลุม่พนกังานธนาคารเองดว้ย โดย
ในปี 2553 มีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายใน เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆและผลงานความสำาเร็จขององค์กรจะมีการสื่อสารให้แก่พนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับซีไอเอ็มบี ไทย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลุ่ม CIMB ในฐานะบริษัทแม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าหรือเผยแพร่ข่าวสารของ 
ซีไอเอ็มบีได้ด้วยความมั่นใจ
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“คิดนอกกรอบ

เพื่อ

โอกาสที่กว้างกว่า”

“โอกาสเกิดเมื่อคุณยอมรับความท้าทาย ยิ่งมี

ความท้าทายมาก โอกาสก็ยิ่งมากตามไปด้วย” 

ดร. สุภัค ศิวะรักษ์

“เกือบหนึ่งทศวรรษที่ได้ร่วมงานกับธนาคาร ดิฉันมองเห็น

การเปลี่ยนแปลงของธนาคารที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน

ช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ บรรยากาศการท�างาน 

วิธีและกระบวนการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง สวัสดิการต่างๆ 

ของพนักงาน ล้วนมีการปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดิฉัน

เชื่อว่าเพื่อนๆพนักงานของดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงาน

กับธนาคารชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน ดิฉันมั่นใจเป็น

อย่างยิ่งว่าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยจะเติบโตและพัฒนา

อย่างต่อเนื่องต่อไป” 

 คุณ ก�าภู วิสุทธิผล

หัวหน้าทีมอาวุโส

ทีมนโยบายความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงิน

SET in the City
 2010

Thailand 
Smart Money

Money Expo
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่ธนาคารด�าเนินการ เป็นพันธะในการรับใช้และเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต  
และท�าให้ ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต 

ในปี 2553 ธนาคารได้จัดโครงการ คอมมิวนิตี้ ลิงค์ (Community Link) ขึ้น โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารและมูลนิธิ 

ซีไอเอ็มบี เพื่อมอบโอกาสให้แก่ชุมชนในการนำาเสนอความคิดริเริ่ม หรือ กิจกรรมทางสังคม ที่จะช่วยส่งเสริมให้สภาพความเป็นอยู่

ของผู้คนในท้องถิ่นดียิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือขององค์กรในท้องถิ่นและองค์กรไม่แสวงผลกำาไร ทำาให้ความมุ่งมั่นของธนาคารใน 

การช่วยเหลือสังคมบังเกิดผลและมีความยั่งยืน ทั้งนี้เน้นโครงการที่ครอบคลุม 3 ด้านหลัก คือ การพัฒนาชุมชน กีฬา และ การศึกษา

การก่อตั้งศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ และ สิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียน 
จากการเลง็เหน็ความสำาคญัของการศกึษา หนึง่ในโครงการนำาร่องของ คอมมวินติี ้ลงิค์ จงึเป็นเรือ่งการก่อตัง้ศนูย์การเรยีนคอมพวิเตอร์

ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อำาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยธนาคารได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหาแบบ

เรียนและหลักสูตรต่างๆ สำาหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงเรียน ทั้งนี้ โครงการได้เปิดตัวอย่าง

เป็นทางการเมอืวนัที ่13 พฤศจกิายน 2553 ซึง่มเีป้าหมายในการจดัหาครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลอื

แก่นักเรียนตลอดระยะเวลา 12 เดือนของโครงการ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เปิดรับบริจาคเงินและอุปกรณ์เครื่องเขียนจากพนักงาน 

ซีไอเอ็มบี ไทย อีกด้วย

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอาคารสถานที่รวมทั้งห้องอบรมคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกให้แก่มูลนิธิ เพื่อใช้ในการจัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้พิการจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้พิการ 

ทกุคนไม่สิน้หวงัและได้พฒันาทกัษะทีต่นมอียูใ่ห้เพิม่มากขึน้ อกีทัง้มโีอกาสแสดงออกถงึความสามารถและศกัยภาพในการทำางานอย่าง

แท้จริง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้พิการที่มีความสามารถเป็นพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจอีกด้วย

“ขอขอบพระคุณธนาคารเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่มีงบประมาณไม่พอในการบริหาร

จัดการ การสนับสนุนอาคารเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ได้เทียบเคียงโรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงตัวเมือง  ซึ่งถือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและประชาชนในหมู่บ้าน” 

นายเด่นพงษ์  พลฉวี  ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อ. ภูกระดึง จ. เลย
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เมือ่ปลายปี 2553 ได้เกดิอทุกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศซึง่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 7 ล้านคน

ในจำานวนกว่า 25,000 หมู่บ้าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 155 คน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยครอบคลุม

พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สร้างความเสียหายแก่พื้นที่

เกษตรกรรม 9 ล้านไร่ และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการประมงจำานวน 50,000 ราย  

มูลนิธิซีไอเอ็มบี ร่วมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้บริจาคเงินเป็นจำานวน 1.5 ล้านบาท 

ผ่าน “กองทนุบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภยันำา้ท่วมซไีอเอม็บ ีไทย” ให้แก่ผูป้ระสบภยั โดยกองทนุ

ดงักล่าวได้มกีารกระจายไปสูผู่ป้ระสบภยัผ่านศนูย์ให้ความช่วยเหลอืต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล

มหาราช สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 9 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ธนาคาร ยงัร่วมกบัสภากาชาดไทยจดัให้มโีครงการบรจิาคโลหติซึง่ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี 

จากพนักงานและประชาชนจากชุมชนโดยรอบของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำานักงานใหญ่ 

เขตหลังสวน จำานวนกว่า 800 คน นอกเหนือจากการรับบริจาคโลหิตแล้ว ธนาคารยังได้

ร่วมกบัโรงพยาบาลวภิารามจดัให้มกีารตรวจสขุภาพแก่ชมุชนโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆอกีด้วย  

นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดพิธีทอดกฐินซึ่งเป็นพิธีทางพุทธศาสนาเป็นประจำาทุกปี ในปีนี้

ธนาคารได้จดัพธิทีอดกฐนิเมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2553 ณ วดัลฏัฐวินาราม จงัหวดันครปฐม

“ธนาคารนีเ้ป็นทีท่�างานแห่งแรกของดฉินัหลงั

จบการศกึษา และด้วยระยะเวลาเพยีงไม่ถงึปี  

ดฉินัมโีอกาสได้เรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์

ต่างๆมากมาย นบัจากการเข้าร่วมกจิกรรม

ระดบัภมูภิาคในประเทศมาเลเซยี การร่วม 

เดนิทางไปต่างจงัหวดักบัฝ่ายจดัการในงาน

ทอดกฐนิ จนถงึการได้รบัวคัซนีป้องกนั 

โรคไข้หวดั H1N1 จากทางทมี HR ท�าให้ 

ดฉินัเชือ่มัน่ว่าตนเองตดัสนิใจถกูต้องแล้วทีม่า 

ร่วมงานกบั ซไีอเอม็บ ีไทย” 

สมพร ลปีระวตั ิเลขานกุารบรหิาร

สายกลยทุธ์และการเงนิ

(ร่วมงานกบัซไีอเอม็บ ีไทย ในปี 2552) 



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) : รายงานประจ�าปี 255328

ภาพรวมธุรกิจ

ธนาคารน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารธรุกจิแก่ลกูค้ากว่า 600,000 รายทัว่ประเทศผ่านช่องทางต่างๆและเครอืข่ายทีก่ว้างขวาง

แม้ว่าในปี 2553 จะมเีหตกุารณ์ความท้าทายต่างๆเกดิขึน้มากมาย โดยเฉพาะความไม่สงบทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิหน่วยงานธรุกจิ
รายย่อยของธนาคารยงัคงสามารถให้บรกิารแก่ลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ในปี 2553 ถอืว่าเป็นปีแห่งการออกผลติภณัฑ์แคมเปญ และ
บรกิารใหม่ๆ อาท ิการให้บรกิารเครอืข่ายระดบัภมูภิาคแก่ลกูค้าของธนาคาร เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายและโอกาสทางธรุกจิ นอกเหนอื
ไปจากความหลากหลายของผลติภณัฑ์และบรกิารต่างๆแล้ว ปี 2553 ยงัเป็นปีทีธ่นาคารได้แสดงถงึความมปีระสทิธภิาพและความรวดเรว็
ในการน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารแก่ลกูค้า โดยสามารถอนมุตัสินิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัด้วยเวลาสัน้เป็นพเิศษคอืภายใน 3 ชัว่โมง ในงาน
อสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดัขึน้เป็นเวลา 3 วนัในกรงุเทพฯ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2553

เงนิให้สนิเชือ่ของธนาคารเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่ 26.9 พนัล้านบาทในปี 2553 จาก 22.0 พนัล้านบาทในปี 2552 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 
สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัซึง่ขยายตวัสงูถงึร้อยละ 40.0

นบัตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ธนาคารได้มกีารจดักลุม่ฐานลกูค้าออกเป็นกลุม่ต่างๆ (Segments) เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางการเงนิเฉพาะของลกูค้าแต่ละกลุม่ได้ดยีิง่ขึน้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่ คอื ลกูค้า High Net Worth ลกูค้า Affluent/Mass Affluent และลกูค้า 
Mass-Market เนือ่งจากธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย เป็นส่วนหนึง่ของกลุม่CIMB ซึง่ให้บรกิารครบวงจรในระดบัภมูภิาค ธนาคารจงึสามารถ
ใช้ประโยชน์จากกลุม่ฯในด้านของนวตักรรมผลติภณัฑ์และบรกิาร กลยทุธ์ทางการตลาด และความรูค้วามเชีย่วชาญในระดบัภมูภิาคได้

ส�าหรบัเงนิฝากนัน้ ธนาคารได้ออกแคมเปญเงนิฝากประจ�าหลายแคมเปญทีม่รีะยะเวลาฝากตัง้แต่ 5 เดอืนไปจนถงึ 12 เดอืน โดยให้อตัรา
ดอกเบีย้พเิศษและขายควบผลติภณัฑ์ (Bundle) กบัผลติภณัฑ์อืน่ๆด้วย เช่น ผลติภณัฑ์ประกนั เป็นต้น แคมเปญทีโ่ดดเด่นในปี 2553 ได้แก่ 
‘CIMB Thai AirAsia Saver Account’ ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ทีอ่อกร่วมกบัสายการบนิไทยแอร์เอเชยี เป็นผลติภณัฑ์เงนิฝากทีใ่ห้
อตัราผลตอบแทนพเิศษรวมทัง้คะแนนรวีอร์ดสะสมเพือ่รบัรางวลัจากไทยแอร์เอเชยี 

ในด้านสนิเชือ่ไม่มหีลกัประกนั ธนาคารได้ออกผลติภณัฑ์สนิเชือ่ส่วนบคุคลครัง้แรกในไตรมาสแรกของปี  ผลติภณัฑ์นีช่้วยให้ลกูค้าสามารถ
กูเ้งนิส�าหรบัวตัถปุระสงค์ต่างๆในอตัราดอกเบีย้ต�า่ (ร้อยละ 9.99) และมรีะยะเวลาช�าระคนืเงนิกูน้านถงึ 84 เดอืน ขณะเดยีวกนั สนิเชือ่
เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัยงัคงเป็นผลติภณัฑ์สนิเชือ่เพือ่รายย่อยหลกัของธนาคาร โดยเป็นเซก็เมนต์ทีม่กีารแข่งขนัสงู ธนาคารจงึมกีารจดัแคมเปญ
ส�าคญัๆ ทีเ่สนออตัราดอกเบีย้พเิศษและการรไีฟแนนซ์พร้อมแคมเปญเสรมิ นอกจากนี ้ ธนาคารยงัได้สร้างพนัธมติรใหม่กบับรษิทัพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�าของประเทศในการให้บรกิาร Post-financing แก่ผูซ้ือ้อสงัหารมิทรพัย์ด้วย

การสร้างเครือข่าย ATM ของ

กลุ่มCIMB สู่ระดับภูมิภาค เปิดตัว

ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2553 

ช ่วยให ้ลูกค ้าสามารถถอนเงิน

โดยใช้บัตร ATM ของธนาคาร 

ซไีอเอม็บ ีไทย ได้จากเครือ่ง ATM 

ทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

สงิคโปร์ โดยไม่เสยีค่าธรรมเนยีม ! 

หน่วย: พันล้านบาท 

12.4
11.2

23.6

2551 2552 2553

14.9

22.0 20.9

26.9

6.0
7.1

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ยอดรวมสินเชื่อ

ซีไอเอ็มบี ไทย ธนบดีธนกิจ
เปิดตัวครั้งแรกในปี 2549 มีวัตถุประสงค์

เพื่อบริการลูกค้า High Net Worth ที่มี

เงินฝากและเงินลงทุนรวม 30 ล้านบาท 

ขึ้ น ไป  โ ดยมี ผู ้ จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ สั มพั น ธ ์  

(Relationship Managers : RM) ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

และเทคนิควิธีใหม่ๆ อีกทั้งมีมาตรฐานการ

ให้บริการที่ เป ็นเลิศ บริการธนบดีธนกิจ

ของธนาคารน�าเสนอบริการ โซลูชั่น และ

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสนองความ

ต้องการทางการเงินเป็นการเฉพาะส�าหรับ

ลูกค้า เช่น การบริหารจัดการการลงทุนส่วน

บุคคล นอกจากนั้น ลูกค้าจะได้รับข่าวสาร 

การบรกิาร ผลติภณัฑ์ และโอกาสทางการเงนิ

ใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ

ธุรกิจรายย่อย
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ธนาคารมีผู ้ ให ้ค�าปรึกษา
ทางการเงินส่วนบุคคล
กว่า 300 คน พร้อมด้วย
พนักงานขายตรงและตัวแทน
ขายเคลื่อนที่กว่า 1,000 คน 
พร้อมให้บริการเพื่อให้
ลูกค้าทั้ง 600,000 ราย
ได้รับความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของเรา

เปิดสาขาใหม่

2 แห่งในปี 2553

ได้แก่

ป่าตอง ภูเก็ต 

และโลตัส ขอนแก่น

เครือข่ายของเรา

149 สาขา 

ATM 502 เครื่อง 

เครื่องรับฝากเงิน 21 เครื่อง            

เครื่องปรับสมุดบัญชีเงินฝาก 22 เครื่อง

“ดิฉันและสามีรักการท่องเที่ยว เราต่างรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับสิทธิพิเศษ

ระดบัภมูภิาคจากธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย บรกิารทีเ่ราไดร้บัจากผูจ้ดัการสาขา

และพนักงานนั้นเหนือระดับจริงๆ เราคงไม่คิดที่จะใช้บริการของธนาคารอื่น” 

คุณนิธิศ และ คุณณปณัย ฉันทจิรพร เจ้าของบริษัท ลักกี้กลาส จำากัด 
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องแก้วที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นลูกค้าบุคคลธนกิจของสาขาอ้อมน้อย

 

เปิดส�ำนักแลกเปลี่ยนเงินตรำ (BDC) 5 แห่ง 

และรถตู้แลกเปลี่ยนเงินเคลื่อนที่ 3 คัน 

ในปี 2553
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CIMB Preferred
 

บรกิารบคุคลธนกจิ (CIMB Preferred) เป็นแบรนด์ระดบัภมูภิาคทีน่�าเสนอโซลชูัน่ทางการเงนิข้ามพรมแดนส�าหรบัลกูค้ากลุม่ Affluent  

ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ลูกค้าที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred สามารถรับบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกพิเศษต่างๆ ได้ที่ศูนย์ 

CIMB Preferred หรือ สาขาของ CIMB Bank, CIMB Niaga และ ซีไอเอ็มบี ไทย ในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ

อินโดนีเซีย และประเทศไทย ในประเทศไทยนั้นลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์พิเศษที่ศูนย์ CIMB Preferred ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ 

รวมทั้งสาขาต่างๆ ของธนาคาร สิทธิประโยชน์นี้รวมถึงบริการที่เป็นเลิศจากผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ 

เหนือระดับ โปรโมชั่นพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในระดับภูมิภาค เอกสิทธิ์การเป็นสมาชิก CIMB Preferred มอบแก่ลูกค้าที่มียอด 

เงนิฝากและ/หรอืเงนิลงทนุในกองทนุกบัธนาคารรวม 3 ล้านบาทขึน้ไปหรอืลกูค้าทีม่ยีอดสนิเชือ่ (แบบมหีลกัประกนั) 5 ล้านบาทขึน้ไป

ปัจจบุนัธนาคารมลีกูค้าบคุคลธนกจิกว่า 8,500 รายในประเทศไทย ผลติภณัฑ์ใหม่ทีน่�าเสนอแก่ลกูค้าในปี 2553 ได้แก่ บญัชอีอมทรพัย์ 

CIMB Preferred ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ และโอกาสการลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนรวมต่างๆ เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

เมอร์เคียวสมุย และกองทุนพันธบัตรเกาหลี เป็นต้น

ปี 2553 ยังเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดของ CIMB Preferred ด้วยการท�ารีแบรนด์เพื่อให้เป็นแบรนด์ที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค

ผ่านความร่วมมือกับกลุ่ม CIMB ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ นอกเหนือจากการที่ลูกค้าจะได้พบกับรูปโฉมใหม่ของ

บตัร ATM สมดุบญัช ีและสมดุเชค็แล้ว ยงัจะได้รบัสทิธพิเิศษมากขึน้จากทัว่ทัง้ภมูภิาค อาท ิลกูค้าสามารถเข้าเวบ็ไซต์ใหม่ของ CIMB 

Preferred เพื่อดูสิทธิประโยชน์ระดับภูมิภาคและสามารถแสดงความคิดเห็นแก่ทีมงาน CIMB Preferred ผ่านเว็บไซต์ส�าหรับกิจกรรม

ในปี 2553 ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษส�าหรับลูกค้า CIMB Preferred ได้แก่ สัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพ สัมมนาด้านการลงทุน รวมถึงรายการ 

กอล์ฟที่จัดขึ้นร่วมกับกลุ่ม CIMB ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในรายการแข่งขัน CIMB Asia Pacific Classic Malaysia ซึ่งเป็นรายการ

แข่งขนั PGA ทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ลกูค้า CIMB Preferred จากทัว่ภมูภิาคได้ร่วมแข่งขนัเพือ่เข้าไป

ร่วมเล่นกอล์ฟกับนักกอล์ฟระดับโลกในเซสชั่นระดับมืออาชีพสมัครเล่น (ProAm) 

www.cimbpreferred.com
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บริหารธุรกรรมการเงิน
สายบรหิารธรุกรรมการเงนิของ ซไีอเอม็บ ีไทย ให้บรกิารทีค่รอบคลมุ 
ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารเงินสด (Cash Management) สินเชื่อ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และ บริการด้าน 
หลักทรัพย์ ทีมงานมีประสบการณ์ในการให้บริการค�าปรึกษาและ
โซลูชั่นทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของบรกิารทางการเงนิของลกูค้าในแต่ละวนั
โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีและบริการของธนาคาร 

ปี 2553 เป็นปีที่สายบริหารธุกรรมการเงินยังคงด�าเนินการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Transformation) ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาโดยรวมของซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งนี้ ทีมงาน 
ได้มีการเติบโตขึ้นโดยการรับพนักงานใหม่ในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ 
และได้มีการปรับวิธีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
ในช่วงครึ่งหลังของปี หม่อมหลวงณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์ ได้เข้าร่วม
งานกับธนาคารในต�าแหน่งผู ้บริหารสายบริหารธุรกรรมการเงิน 
ซึ่งน�าความพร้อมมาสู่ทีมในการก้าวไปข้างหน้า โดยหน้าที่ส�าคัญ 
ประการแรกของทีมงาน คือจะต้องด�าเนินยุทธศาสตร์ระยะยาว 
ในการน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีก่ลุม่ CIMB มคีวามแขง็แกร่ง 
และความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความแตกต่าง 
ในบรกิาร โซลชูัน่ทีน่�าเสนอแก่ลกูค้าและสร้าง Value Proposition  
ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บริการทางธุรกรรมการเงินของธนาคาร
สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดภูมิภาค นอกจากนี้ 
ทีมงานยังคงเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้าทั่วประเทศ 
ผ่านเครือข่ายสาขา ตลอดจนผ่านระบบ Internet Banking เพื่อให้
ครอบคลมุฐานลกูค้าทัว่ประเทศ จากภาคใต้ถงึชายฝ่ังทะเลตะวนัออก

สินทรัพย์ภายใต้การดูแลของธนาคารมาจากธุรกรรมดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553):

  (ก) การเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 25 รายการ มูลค่า 67 ล้านบาท

  (ข) การเป็นผู้บริหารกองทุนและดูแลหลักทรัพย์ จ�านวน 41 กองทุน มูลค่า 11 ล้านบาท

  (ค) การเปน็นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์และตวัแทนช�าระเงนิ ส�าหรบัหุน้สามญั จ�านวน 13 หลกัทรพัย ์หุน้กูเ้อกชน  

   จ�านวน 55 หุ้น  พันธบัตรรัฐบาลจ�านวน 5 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 76 ล้านบาท

  (ง) การเป็นตัวแทนด้าน Long Term Facility และตัวแทนหลักทรัพย์ มูลค่า 4,400 ล้านบาท

  (จ) Escrow Account มูลค่า 600 ล้านบาท

  (ฉ) สัญญา Safe Keeping มูลค่า 600 ล้านบาท

“พวกเราที่ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) หรือ สตาร์ส 

เห็นว่า ซีไอเอ็มบี ไทย คือเพื่อนของเรา บริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารในยามที่เรากำาลัง 

ต้องการอย่างยิ่ง ตอนนั้นสตาร์สมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องมีการลงทุนเพื่อขยายกำาลังการผลิต 

เพื่อรองรับลูกค้าระดับเวิร์ดคลาส แล้วซีไอเอ็มบี ไทยก็ก้าวเข้ามาและเสนอสินเชื่อแก่เรา หากปราศจาก

ความช่วยเหลือนี้แล้ว คงจะเป็นการยากสำาหรับบริษัทขนาดเล็กที่จะทำาการขยายธุรกิจได้ จึงถือว่า  

ซีไอเอ็มบี ไทย มีบทบาทสำาคัญในความสำาเร็จและการเติบโตของบริษัท เราจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนี้

กับธนาคารให้คงอยู่ต่อไป”                             

คุณ พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การบริหารเงินสด และ สินเชื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ
ธนาคารเป็นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลายเพื่อ
บริหารความเสี่ยงและเป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับลูกค้า โดย 
“BizChannel” ซึ่งเป็นช่องทางบริการ Internet Banking ของ
ธนาคาร ท�าให้ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมใหม่ๆได้เช่น โอนเงิน
ระหว่างประเทศผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต e-LC ท�าธุรกรรม Bulk 
Transaction และ e-Treasurer นอกเหนือไปจากบริการที่มี 
อยู่เดิมได้แก่ บริการข้อมูลการท�าธุรกรรมและข้อมูลบัญชี เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในปี 2553 ได้มีการน�าเสนอบริการและพัฒนาการ 
ใหม่อืน่ๆ ทีร่วมถงึ บรกิาร Virtual Drop Box บรกิาร Forfeiting บริการ 
Ultra Packing และ บรกิาร Single Document Checking Platform 

การให้บริการทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับ 
ใบอนุญาตส�าหรับการให้บริการประเภทต่างๆ ได้แก่ บริการ 
นายทะเบียน บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริการบริหารกองทุนและ
บรกิารดแูลรกัษาหลกัทรพัย์ จากใบอนญุาตดงักล่าว ท�าให้การบรกิาร
ทางด้านธรุกจิหลกัทรพัย์ของธนาคารเป็นไปอย่างครบวงจร โดยรวม
ถงึการเป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้บรกิารนายทะเบยีนและตวัแทนช�าระเงนิ 
บริการดูแลรักษาหลักทรัพย์ บริการตัวแทนหลักทรัพย์ต่างๆ บริการ 
Escrow Account และ บริการ Safe Keeping ทั้งนี้ การให้บริการ
เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากระบบเทคโนโลยีที่มั่นคง ซึ่งท�าให้
บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ประกอบกับ
ความมุ่งมั่นของทีมงาน ที่ท�าให้บริการของธนาคารสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
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ทีมวาณิชธนกิจของธนาคารรับผิดชอบในการให้บริการโซลูชั่น

ทางการเงิน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้าที่เป็นบรรษัท

ธุรกิจ ในฐานะที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทีมงานมีพันธกิจ

ทีต่อ้งน�าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคารครบทกุประเภทดว้ย 

เป้าหมายในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

อย่างแท้จริง

ทีมวาณิชธนกิจมีสถานะเสมือนเป็นหุ้นส่วนขององค์กรธุรกิจ

เอกชนไทยที่มีวิสัยทัศน์ในระดับภูมิภาค การบริการที่ครอบคลุม 

ทั้งธุรกรรมด้านตราสารหนี้ และธุรกรรมที่เกี่ยวกับตราสารทุน 

บรกิารใหค้�าปรกึษาทางการเงนิ บรกิารดา้นบรหิารเงนิและผลติภณัฑ์

ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งการบริหารเงินสด ทั้งนี้ ทีมวาณิชธนกิจ 

มกีารท�างานอยา่งใกลช้ดิกบัทมีพฒันาผลติภณัฑแ์ละทมีวาณชิธนกจิ

จากกลุ่ม CIMB ในระดับภูมิภาคในการคิดค้นบริการที่ดีและ 

ตรงต่อวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่สุด ส�าหรับแผนการด�าเนินงาน 

ต่อไปในอนาคต ทีมวาณิชธนกิจมุ่งก้าวสู่การเป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับภูมิภาค โดยอาศัยความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของ

กลุ่ม CIMB ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญและความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์

ในปี 2553 ธุรกรรมที่ส�าคัญที่ทีมวาณิชธนกิจได้ด�าเนินการมีดังนี้

• เปน็ผูจ้ดัจ�าหนา่ยและประกนัการจดัจ�าหนา่ยหลกัในการเสนอขาย

หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ มูลค่า 1.8 พันล้านบาท

• เปน็ผูจ้ดัการในการออกหุน้กูข้อง บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) 

มูลค่า 1.9 พันล้านบาท

• เป็นผู้จัดการร่วมในการออกหุ้นกู้ 2 ครั้งของ บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  ในเดือนมิถุนายน และเดือน

พฤศจิกายน มูลค่ารวม 7.5 พันล้านบาท

• เป็นผู้จัดการร่วมในการออกหุ้นกู้ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จ�ากัด 

(มหาชน) มูลค่า 2 พันล้านบาท

• เป็นผู้จัดการร่วมในการออกหุ้นกู้ของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด มูลค่า 4 พันล้านบาท

• เป็นผู้จัดการหลักในการออกหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ หลายราย 

มูลค่ารวม 8.3 พันล้านบาท

•  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดจ�าหน่ายและประกันการ

จดัจ�าหนา่ยหลกัของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่ 

ดุสิตธานี มูลค่ารวม 4.1 พันล้านบาท

วาณิชธนกิจ 
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บริหารเงิน
สายบริหารเงินท�าหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยครอบคลุมด้านการ 

ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ อนพุนัธ์ ธรุกรรมด้านตลาดเงนิ การจดัจ�าหน่าย

และค้าตราสารหนี้ ส�าหรับภายในองค์กร สายบริหารเงินท�าหน้าที่บริหาร

จดัการสนิทรพัย์และหนีส้นิของธนาคาร และควบคมุส่วนต่างอตัราดอกเบีย้

ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังต้องรับผิดชอบเรื่องการลงทุนของบริษัทย่อย 

และบริษัทอื่นๆที่มาจากการปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2553 สายบรหิารเงนิได้มกีารเปลีย่นแปลงระบบเทคโยโลยสีารสนเทศ

ไปสู ่ Murex Platform เพื่อให้สอดคล้องกับระบบของกลุ ่ม CIMB  

ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุม การรายงานและบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยให้ธนาคารสามารถน�าเสนอ

นวตักรรมทางการเงนิใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าและ

บริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีบทบาทเป็นผู ้น�าอย่างต่อเนื่องในด้านการ 

จัดจ�าหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า โดยได้รับประโยชน์และการสนับสนุน

จากฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าที่เป็นสถาบัน นอกจากนี้  

สายบริหารเงินยังได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากความเชี่ยวชาญ

ของกลุ่ม CIMB ในด้านการบริหารความเสี่ยง ตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์ 

การลงทนุทีม่อีนพุนัธ์แฝง และการอ�านวยสนิเชือ่ ในการให้บรกิารลกูค้าทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ 

ในปี 2554 สายบริหารเงินจะยังคงแสวงหาโอกาสและด�าเนินธุรกิจระดับ

ภูมิภาคร่วมกับกลุ่ม CIMB ต่อไป ในขณะเดียวกัน จะยังคงรักษาวินัย 

ในการบริหารจัดการความเสีย่ง และสร้างรายไดอ้ย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ ธนาคาร

ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูเ้สนอผลติภณัฑ์และบรกิารด้านบรหิารเงนิทีด่เีลศิด้วย 

ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถให้โซลูชั่นทางการเงิน

ได้อย่างครบวงจร โดยจะมุ่งเน้นในนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุน

ทัง้ผูกู้แ้ละผูฝ้ากเงนิผ่านผลติภณัฑ์ทีม่คีวามยดืหยุน่และมรีะดบัความเสีย่ง

ที่ยอมรับได้ นอกจากนั้น ยังมุ่งที่จะร่วมพัฒนาให้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

ให้เป็นสถาบันทางการเงินชั้นน�าของไทย ผ่านความเชี่ยวชาญด้านบริหาร

เงินของกลุ่ม CIMB โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ local currency products
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บรกิารบรรษทัธรุกจิของธนาคารได้รบัประโยชน์จากการสนบัสนนุ
ของกลุ่ม CIMB ท�าให้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและสามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับธนาคารโดยรวม

ในปี 2553 กลยุทธ์หลักของหน่วยงานบรรษัทธุรกิจเน้นการเพิ่ม
ความแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างพื้นฐาน รักษาคุณภาพการให้
บริการและความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และแสวงหา 
โอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ การขายควบผลิตภัณฑ์ (Bundle) รวมทั้ง 
การร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ในธนาคาร และการเพิ่ม
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีน่�าเสนอให้แก่ลกูค้า 
ผลติภณัฑ์และบรกิารบรรษทัธรุกจิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
บรกิารสนิเชือ่ธรุกจิในประเทศ  (เงนิเบกิเกนิบญัช ี เงนิให้สนิเชือ่ 
การอาวัลตั๋ว/การรับรองตั๋ว การออกหนังสือค�้าประกัน สินเชื่อ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) และบริการสินเชื่อธุรกิจต่างประเทศ 
(เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต เปิดและแก้ไข
เลตเตอร์ออฟเครดิต สินเชื่อรับซื้อเอกสารส่งออก และโอนเงิน
ตราต่างประเทศขาเข้า/ขาออก) 

แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่เอื้ออ�านวยในไตรมาสที่ 2 
ของปีอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมือง ความพยายาม
ของธนาคารในการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ปรากฏผลเป็นที่น่า
พอใจ  ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) มีการประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับลูกค้าซึ่งธุรกิจได้รับผลกระทบโดยให้ความช่วยเหลือ
ทั้งทางการเงินและโซลูชั่นเฉพาะรายเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ 
ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากล�าบากไปได้ ด้วยเหตุนี้ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2553 สินทรัพย์ของธนาคารยังคงความเข้มแข็งโดยมี 
สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) ลดลงเหลอืร้อยละ 0.7 เมือ่เทยีบกบั 
ร้อยละ 2.3 ณ สิ้นปี 2552

อีกหนึ่งในผลงานความส�าเร็จที่ส�าคัญของสายบรรษัทธุรกิจใน
ปี 2553 ได้แก่ การที่ธนาคารได้รับแต่งตั้งเป็น Joint Lead  
Arranger ให้แก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
ในการออกหุน้กูอ้าย ุ3 ปีและ 5 ปี มลูค่ารวม 7.5 พนัล้านบาท 
อกีทัง้ธนาคารยงัรกัษาความเป็นผูน้�าตลาดสนิเชือ่เพือ่การอนรุกัษ์
พลังงานและพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารได้ 
เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี 2544 โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัด
สัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์การด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน

“เราภาคภูมิใจกับฐานลูกค้าซึ่งหลากหลายและ
ความสัมพันธ์ที่เราได้สร้างสมมา โดยอาศัย 
ไอเดียผนวกกับพลังขับ เคลื่อนและความ
เชี่ยวชาญของผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของเรา 
น�าไปสู่การน�าเสนอบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับ
ลูกค้าธนาคาร”

ส�าหรบัโรงพยาบาล” เพือ่ให้ภาพรวมความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารพฒันา
และการด�าเนนิกลยทุธ์การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
กรณีศึกษาโครงการที่ประสบความส�าเร็จ 7 โครงการที่ธนาคาร
ให้การสนบัสนนุ โดยผูบ้รหิารโรงพยาบาลเอกชนทัง้ 7 แห่งทีร่่วม 
ในโครงการริเริ่มกับธนาคารได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้าน 
การอนุรักษ์พลังงานจาก ฯพณฯ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพลังงาน อีกทั้งทีมงานสายบรรษัทธุรกิจยังได้รับ
เชญิไปเยอืนกรงุจาการ์ตาเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการให้ 
สินเชื่อบรรษัทธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน 
ทางเลือกในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดย ECO ASIA-
IFC-SMBC

นอกจากนี้ สายบรรษัทธุรกิจได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างภายใน
และรเิริม่โครงการเพิม่ประสทิธภิาพต่างๆตลอดปี 2553 โดยมกีาร
ก�าหนดให้การระดมเงนิฝากเป็น KPI หนึง่ส�าหรบั ผูจ้ดัการธรุกจิ
สมัพนัธ์ (RM) ซึง่ช่วยท�าให้สดัส่วนเงนิฝากออมทรพัย์และกระแส
รายวนั (CASA) ต่อยอดเงนิฝากรวม เพิม่ขึน้มาอยูท่ีร้่อยละ 77.0 
จากเดิมร้อยละ 57.8 ในปี 2552 อีกทั้งมีการปรับโครงสร้างทีม
งานบรรษัทธุรกิจและรับพนักงานและผู้บริหารระดับสูงใหม่ที่มี 
ประสบการณ์การท�างานด้านนี้มาเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 
ความแขง็แกร่งให้แก่ทมีงานบรรษทัธรุกจิยิง่ขึน้ด้วยการน�าทกัษะ
ความช�านาญและแนวคดิใหม่ๆมาประยกุต์ใช้ในธรุกจิของธนาคาร 
จากการทีธ่นาคารตระหนกัดว่ีาบคุลากรเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัยิง่ 
ธนาคารจงึได้จดัให้มหีลกัสตูรการอบรมและพฒันาผูจ้ดัการธรุกจิ
สัมพันธ์ (RM) อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากหลักสูตรทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นประจ�าอยู่แล้ว นอกจากนี้  
ยังมีการจัดอบรมเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade  
Finance) การบรหิารเงนิสด (Cash Management) และผลติภณัฑ์
ต่างๆ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง เช่น  
‘การรู้จักลูกค้า’ ขึ้นหลายครั้งในปี 2553

กิจกรรมที่ส�าคัญอื่นๆที่ทีมงานบรรษัทธุรกิจมุ่งเน้นในปี 2553  
นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ การเพิ่มการใช้วงเงิน 
Trade Finance การขายควบผลติภณัฑ์ (Bundle) การลดจ�านวน
แบบการรายงาน และการสร้างเครือข่ายลูกค้าในภูมิภาค 

ด้วยทีมงานที่ประกอบด้วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) 28 คน  
ทีม่คีวามทุม่เทและความเชีย่วชาญเป็นอย่างด ีสายบรรษทัธรุกจิ
จะยังคงร่วมเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยขยายธุรกิจของธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย ให้เติบโตต่อไป

บรรษัทธุรกิจ



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) : รายงานประจ�าปี 2553 35

ปี 2553 เป็นปีที่สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมประสบ 

ความส�าเร็จอย่างสูงทั้งในด้านการขยายธุรกิจและด้านผลิตภัณฑ์ 

โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 12.2 พันล้านบาทมาอยู่ที่ 18.9 

พันล้านบาท ในปี 2553 หรือเติบโตร้อยละ 55.6

ธนาคารน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินครบวงจร 

ผ่านศูนย์ธุรกิจ SME รวม 21 แห่งในกรุงเทพฯและจังหวัดส�าคัญ 

ทั่วประเทศเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรม

ของลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะด้านเงินทุน (Capital Finance)  

การลงทุนในทรัพย์สินถาวร การบริหารเงินสด (Cash 

Management) และธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ (Trade Finance) 

นอกจากนี้ ในปี 2553 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานและระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน ได้แก่ กระบวนการ 

อ�านวยสินเชื่อและนวัตกรรมทางการเงิน โดยยังคงรักษาวินัย 

ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยท�าให้อัตราส่วน 

NPL ลดลงจากร้อยละ 4.1 ในปี 2552 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 

ณ สิน้ธนัวาคม 2553 ซึง่สอดคลอ้งกบัอตัราเฉลีย่ของอตุสาหกรรม 

ในด้านของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆนั้น มีการออกผลิตภัณฑ์

ที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นธุรกิจ 

ขนาดกลาง-ขนาดย่อมได้ดียิ่งขึ้น

ในบรรดาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกในปี 2553 ได้แก่ ‘SME Trader 

Pack’ และ ‘SME Business Premises Loan’ โดย SME Trader 

Pack เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่มีความยืดหยุ่น

ส�าหรับผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกด้วยวงเงินสูงสุดถึงร้อยละ 300  

ของมูลค่าหลักประกัน ส่วน SME Business Premises Loan 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารร่วมกับ HOME Renovation Center 

ของเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ในการออก Business Premises 

Loan และการให้บริการครบวงจรในจุดเดียวส�าหรับการปรับปรุง

ตกแต่งอาคารส�านักงาน พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างธนาคาร

และเครือซีเมนต์ไทยช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมาย 

ที่เป็นส�านักงาน ร้านค้า แฟรนไชส์ อพาร์ทเมนท์ และโรงงาน

ได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกผลิตภัณฑ์ ‘SME 3Xtra’ ใน

ไตรมาสที ่3 ซึง่ใหผ้ลประโยชนส์ามประการแกล่กูคา้ ไดแ้ก ่วงเงนิ

สินเชื่อสูงเป็น 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

ร้อยละ 3.33 ใน 3 เดือนแรก และความยืดหยุ่นโดยมีสินทรัพย์

หลักประกัน 3 ประเภทให้เลือก 

ตลอดปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในการจัดสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจต่างๆ อันเป็นบริการที่

เพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้า ด้วยประโยชน์ที่ได้จากความรู้ความช�านาญ

และเครือข่ายในระดับภูมิภาค ธนาคารได้จัดงานกิจกรรม  

Market Opportunity Day ในประเทศมาเลเซีย และงานจับคู่

ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งจัดสัมมนาระดับภูมิภาค 

ภายใตค้วามรว่มมอืกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในหวัขอ้ 

“การเจาะตลาดมาเลเซยีและอนิโดนเีซยี- โอกาสส�าหรบัธรุกจิไทย”

ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม

ในปี 2553 ทีมงานธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในเซ็กเม้นส์และอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย 
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ซีไอเอ็มบี ไทย : การด�าเนินธุรกิจภายใต้บริบทการแข่งขัน 

ในธุรกิจการเงิน มีการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินสูงเพื่อ 
แย ่งชิงลูกค ้าและส ่วนแบ่งตลาด มีป ัจจัยหลายประการที่มี 
ผลต่อความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าและการขยายฐาน
ลูกค้า ได้แก่ การให้บริการ อัตราดอกเบี้ย ความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ชือ่เสยีงของสถาบนัการเงนิ คูแ่ข่งทีไ่ม่ใช่ธนาคาร 
เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลีสซิ่ง และบริษัทประกัน มีจ�านวน 
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายตัว
ของ E-commerce การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ ของ
ทางการ และการเข้ามาด�าเนินธุรกิจโดยภาครัฐ ล้วนเป็นการเปิด
โอกาสแก่ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ๆที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และ
บรกิารทีแ่ต่เดมิมาเป็นธรุกจิทีธ่นาคารพาณชิย์ผกูขาด การแข่งขนัที่ 
เพิม่ขึน้นัน้จะส่งผลท�าให้รายได้ดอกเบีย้และรายได้ค่าธรรมเนยีมของ
ธนาคารลดลง ซึ่งท�าให้ก�าไรโดยรวมของธนาคารลดลง

ในปี 2553 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ของไทย โดยเป็นปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เริ่มด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2  
ซึ่งน�าไปสู ่การก�าหนดกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ 
ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงิน  นอกจากนี้ ในไตรมาส
ที่ 4 ของปี ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแก่ธนาคารออมสินใน 
การท�าธุรกิจเป็นตัวแทนประกันการจ�าหน่ายหุ ้นกู ้ ซึ่งจะท�าให้
การแข่งขันในวงการธนาคารทวีความเข้มข้นมากขึ้น อีกทั้ง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  
จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อให้บริการ Microfinance แก่ผู ้มีรายได้
น้อยโดยมีช่องทางการบริการผ่านเครือข่าย 1,200 ไปรษณีย์
ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถปล่อยเงินกู้
วงเงินเพียง 10,000 บาท ธนาคารจึงเห็นว่าการแข่งขันจากนี้ไป 
จะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่ 2 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และ  
Subsidiary สามารถยกระดับเป็น Subsidiary ที่มีสาขาไม่เกิน 20 
สาขา และตั้งตู้เอทีเอ็มได้ 20 ตู้ ตลอดจนสถาบันการเงินที่มีเงินทุน
ชั้นที่ 1 จ�านวนสูงกว่า 10,000 ล้านบาท เช่น ธนาคารแลนด์แอนด์
เฮาส์เพื่อรายย่อยสามารถยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ  
(A Full License Bank) ได้

จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นดังกล่าว การเติบโตของธุรกิจและ 

ความสามารถในการท�าก�าไรของซไีอเอม็บ ีไทยย่อมได้รบัผลกระทบ 
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการที่ธนาคารจะสามารถสรรหาและรักษาพนักงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความทุ่มเทในการท�างานให้อยู่กับ
ธนาคาร อีกทั้ง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าด้วยสามารถให้บรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลายและผลติภณัฑ์
ที่มีคุณภาพ ธนาคารจะต้องพยายามมุ่งเน้นในการด�าเนินธุรกิจหลัก 
และแสวงหาโอกาสทีจ่ะใช้ประโยชน์จากธรุกจิและเครอืข่ายของกลุม่ 
CIMB ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้มากที่สุด

แหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินรับฝาก จ�านวน 96.7 พันล้านบาท  (รวมรายการเงินฝากระหว่างธนาคารและตลาดเงิน) เงินกู้ยืม 

23.8 พันล้านบาท ธนาคารใช้เงินทุนประมาณร้อยละ 76.6 จากเงินทุนทั้งหมดส�าหรับเงินให้สินเชื่อรวมดอกเบี้ยค้างรับ ส่วนที่เหลือใช้ใน

ธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และการลงทุน ธนาคารมีการติดตาม Liquidity Gap ทุกช่วงเวลาตามนโยบายของธนาคาร 

ในการควบคุมการใช้ไปของแหล่งเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

จากการเปรียบเทียบเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวน 39.1 พันล้านบาท 

ในขณะที่เงินให้สินเชื่อที่มีอายุมากกว่า 1 ปีมีจ�านวน 53.1 พันล้านบาท ในด้านเงินรับฝากที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีจ�านวน 95.7 พันล้านบาท 

และที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีจ�านวน 1.0 พันล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ จะต้องด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งไม่ต�า่กว่าร้อยละ 8.5 โดยเงนิกองทนุ

ชั้นที่ 1 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.2 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไม่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 17.2 พันล้านบาท จ�าแนกเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 1 จ�านวน 10.6 พันล้านบาท  

(ร้อยละ 9.0 ของสินทรัพย์เสี่ยง) และเงินกองทุน ชั้นที่ 2 จ�านวน 6.6 พันล้านบาท (ร้อยละ 5.6 ของสินทรัพย์เสี่ยง) ซึ่งเป็นการค�านวณ

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II ดังนั้น ธนาคารจึงมีเงินกองทุนสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดมากและมีความมั่นใจว่า 

เงินกองทุนดังกล่าวมากเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร 

ได้เป็นอย่างดีและหากมีความจ�าเป็นธนาคารอาจเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยระดมเงินทุนผ่านตลาดทุน
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ซีไอเอ็มบี ไทย : การด�าเนินธุรกิจภายใต้บริบทการแข่งขัน 

เงินกองทุน    31 ธันวาคม 2553          31 ธันวาคม 2552

กองทุนขั้นที่ 1 10.6 6.2

กองทุนขั้นที่ 2 6.6 6.2

เงินกองทุนรวม 17.2 12.4

กองทุนขั้นที่ 1 / สินทรัพย์เสี่ยง 9.0% 6.0%

กองทุนขั้นที่ 2 / สินทรัพย์เสี่ยง 5.6% 6.0%

เงินกองทุนรวม / สินทรัพย์เสี่ยงรวม 14.7% 12.0%

สินทรัพย์เสี่ยงรวม 116.8  103.9

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเสี่ยง 

ที่ธนาคารไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ทันท่วงทีต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ไม่สามารถ

แปลงสินทรัพย์ในรูปต่างๆ กลับมาเป็นเงินสดหรือจัดหาเงินทุนได้ไม่ทันเวลา คณะกรรมการธนาคารได้ให้อ�านาจ ALCO ในการก�ากับดูแล 

หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงสายบริหารเงิน ในการดูแลและบริหารสภาพคล่อง ตลอดจนมีสายบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ทบทวน 

ความเสีย่งสภาพคล่องทกุปีและเสนอนโยบายบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องเพือ่ขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการธนาคาร และเพือ่ความเหมาะสม

และรัดกุมในการบริหารสภาพคล่อง ธนาคารก�าหนดให้ใช้นโยบายดังกล่าวกับบริษัทย่อยด้วย 

กลยุทธ์หนึ่งในการบริหารสภาพคล่องของธนาคารได้แก่การผลักดันการขยายเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) รวม

ทั้งเงินฝากประจ�ารายย่อย ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนการเงินต�่า ในขณะที่ใช้เงินฝากจากลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือรายใหญ่ซึ่งมีความ 

อ่อนไหวในด้านราคามากกว่ารายย่อยเป็นช่องทางในการบริหารความสมดุลของการระดมเงินและสภาพคล่องของธนาคาร โดยธนาคาร 

มีทีมงานที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การตลาดส�าหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละเซ็กเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะน�าไปสู่การรักษาการเติบโตของเงินฝากในระยะยาว นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดท�าระบบเตือนล่วงหน้าซึ่งจะมี 

การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีแผนระดมเงินฉุกเฉิน ซึ่งจะท�าให้ฝ่ายจัดการสามารถด�าเนินมาตรการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในภาวะที่ขาดสภาพคล่อง ตลอดจนภาวะที่ตลาดไม่เอื้ออ�านวย 

นโยบายหลักประกัน
ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื่อโดยให้ความส�าคัญต่อความสามารถในการช�าระหนี้ โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานตามปกติ

ของลูกค้าและแหล่งอื่นๆที่จะน�ามาช�าระหนี้  อย่างไรก็ตาม ธนาคารก็ให้ความส�าคัญต่อหลักประกันที่จะมาค�้าประกันการกู้ยืมด้วย เพื่อเป็น

ใช้หลกัประกนัของการช�าระหนีแ้ละช่วยบรรเทาความเสยีหายของธนาคารกรณทีีล่กูหนีผ้ดินดัช�าระหนี ้ส�าหรบัสนิทรพัย์ทีธ่นาคารจะพจิารณา

รับไว้เป็นหลักประกันประกอบด้วย เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ตราสารทุน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น โดยพิจารณา

มูลค่าหลักประกันและสัดส่วนของวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ  อันดับเครดิตของผู้กู้ และ

สภาพคล่องของหลกัประกนั  โดยธนาคารมนีโยบายการประเมนิราคาและตรีาคาหลกัประกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบรหิารความเสีย่ง

อย่างมปีระสทิธผิล และตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. โดยหลกัประกนัทีธ่นาคารรบัไว้จะต้องมกีารประเมนิราคาและความถี่ในการประเมนิทีต้่อง

เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารก�าหนดไว้

หน่วย: พนัล้านบาท
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นโยบายการควบคุมดูแล และการติดตามลูกหนี้
ธนาคารได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการบริหารและติดตามหนี้ที่มีปัญหาและที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหา(Watch-list) อย่างใกล้ชิด 

เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องการติดตามหนี้มีปัญหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

โดยได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตั้งแต่ประเภทลูกหนี้ที่อยู่ใน Watch-list ลูกหนี้ที่กล่าวถึงพิเศษ จนถึงลูกหนี้ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน 

ลงมา และมกีารทบทวนแนวทางการปฏบิตังิานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพให้ดยีิง่ขึน้ นอกเหนอืไปจากการจดัชัน้ลกูหนีต้ามที่ 

ธปท. ก�าหนดแล้ว ธนาคารยังมีการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์คุณภาพ (Qualitative criteria) ซึ่งเป็นการจัดชั้นล่วงหน้าส�าหรับลูกหนี้ที่มีสัญญาณ

บ่งบอกว่าอาจมีปัญหาก่อนที่จะมีการผิดนัดช�าระหนี้ ทั้งนี้ ส�าหรับลูกหนี้ Watch-list และลูกหนี้กล่าวถึงเป็นพิเศษ จะมีการจัดท�ารายงาน 

Pre-NPL Monitoring เพื่อติดตามลูกหนี้กลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ลูกหนี้กลุ่ม Pre-NPL นี้จะแบ่งย่อยออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม Special Alert 

List (SAL) ส�าหรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง และ Non Special Alert List (Non SAL) ส�าหรับลูกหนี้อื่น ส�าหรับ NPL (ครอบคลุมลูกหนี้ 

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ) จะมีการจัดท�ารายงาน NPL Management เป็นรายเดือน ซึ่งทั้งรายงาน  

Pre-NPL Monitoring และ NPL Management ต้องน�าเสนอต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

สั่งการ จากนโยบายควบคุมติดตามหนี้และขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยให้ธนาคารสามารถแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นการลด

ความเสี่ยงตลอดจนเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้

นโยบายการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารมีนโยบายที่จะด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือ มีศักยภาพและแนวโน้มสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ตกลงกันใหม่ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้ธนาคารและลูกหนี้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกัน  กล่าวคือ  ธนาคารมีโอกาสได้รับ

ช�าระหนี้คืนสูงสุด  หรือมีส่วนสูญเสียต�่าสุดในขณะที่ลูกหนี้จะยังคงสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้  แต่อาจต้องรับความสูญเสียบางส่วนของ

ตนด้วย โดยธนาคารจะด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.  และระมัดระวังมิให้เป็นการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้   

การกันเงินส�ารองเพิ่ม  และหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การระงับรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้

ธนาคารพจิารณาปรบัปรงุโครงสร้างหนีท้ัง้ทีเ่ป็นหนีท้ัว่ไปและหนีม้ปัีญหา  โดยธนาคารจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวธิกีารที่ได้

ก�าหนดไว้ส�าหรับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ลูกหนี้  การอนุมัติ  การจัดท�าเอกสารสัญญา  การติดตาม

และประเมนิผล  ซึง่การปฏบิตัดิงักล่าวสามารถตรวจสอบควบคมุได้  และสอดคล้องกบักฎข้อบงัคบัของทางการและของธนาคาร นอกเหนอื

จากหน่วยงานภายในของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการและประสานงานในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว บางกรณีธนาคาร 

อาจมอบหมายให้บุคคลที่สามที่เป็นผู้ช�านาญการเฉพาะ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินหรือท�าการปรับปรุง 

โครงสร้างหนีแ้ทนธนาคารได้ โดยเงือ่นไขปรบัปรงุโครงสร้างหนีจ้ะต้องน�าเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการธนาคารหรอืคณะกรรมการพจิารณา

สินเชื่อ หรือผู้มีอ�านาจอนุมัติตามค�าสั่งของธนาคาร

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพย์และการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทีก่�าหนดให้จดัชัน้สนิทรพัย์ และการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามอตัราทีก่�าหนดส�าหรบัสนิทรพัย์

จัดชั้นแต่ละประเภท ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ ธปท. ที่ สนส 31/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ และการกันเงินส�ารองของสถาบัน 

การเงิน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551  หรือตามที่จะมีการแก้ไขโดย ธปท. เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติภายในของธนาคาร 

จะเข้มงวดกว่าของทางการโดยรวม หลักเกณฑ์การจัดชั้นทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตามที่ ธปท. ก�าหนด และใช้ผลที่ต�่ากว่าระหว่าง

สองเกณฑ์ดังกล่าวเป็นผลสรุปการจัดชั้นเพื่อความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มด้วยจ�านวนเงิน 

เพิม่เตมิทีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็จากลกูหนี้ไม่ได้โดยการวเิคราะห์และประเมนิฐานะทางการเงนิของลกูหนีต้ามเกณฑ์การพจิารณาความเสีย่งและ

มลูค่าหลกัประกนัประกอบ การตดัจ�าหน่ายลกูหนีเ้ป็นหนีส้ญูหรอืหนีส้ญูที่ได้รบัคนืจะน�าไปลดหรอืเพิม่ยอดค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามล�าดบั  

 

2c
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2553 และแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2554

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2553
แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่รุนแรง และสภาวะทางการเงินที่ไม่เอื้ออ�านวย แต่เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ก็ยัง 

ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประสบกับภาวะถดถอยครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2540-2541 ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยได้ส่งสัญญาณการ 

ฟื้นตัวอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจหลักของโลกหลายแห่ง จากการที่

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว และการพลิกฟื้นของภาวะอุปสงค์ในประเทศท�าให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องตลอดปี 2553  

หลงัจากเหตกุารณ์ทางการเมอืงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ค่าเงนิบาทได้แขง็ค่าขึน้จากการเกนิดลุบญัชเีดนิสะพดัอย่างต่อเนือ่ง เงนิทนุ 

ไหลเข้า และการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 29.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2553 แต่ก็อ่อนค่าลงสู่ระดับ 30.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ส่งผลให้ 

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯกลับมาแข็งค่าขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อก็เริ่มไต่ขึ้นจากที่ติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2552 สู ่ระดับร้อยละ 3.3 

ในปี 2553 อัตราเงินเฟ้อดังกล่าวเกิดจากราคาน�้ามันดิบ (ไนเม็กซ์) ที่พุ่งขึ้นจาก 79.80 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี 2552 สู่ระดับ 

90.73 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี 2553 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธปท.มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายรวม 3 ครั้งจากระดับร้อยละ 1.25 สู่ระดับร้อยละ 2.00 ในช่วงปลายปี 2553  เพื่อป้องกันปัญหาเงินเฟ้อในขณะที่เศรษฐกิจยังคง

ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 

การที่เศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�านวย และหลุดพ้นจากภาวะ

ถดถอยมาตัง้แต่ไตรมาสสดุท้ายของปี 2552 เนือ่งจากได้รบัแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการขยายตวัของการส่งออกและการฟ้ืนตวัของอปุสงค์

ภาคเอกชน จากการพลิกฟื้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงระยะแรกของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลักที่ส�าคัญของโลก การส่งออกของไทยเติบโต

ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 28.5 ในปี 2553 ภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร รวมไปถึงอุปสงค์ที่สะสมไว้ในช่วง

เศรษฐกิจถดถอยได้ผลักดันการใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.8 ในปี 2553 ในท�านองเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนก็ได้กลับมา

เติบโตควบคู่ไปกับการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน โดยขยายตัวในอัตราเร่งถึงร้อยละ 13.8 แม้ว่าเศรษฐกิจไทย

ขยายตัวสูงในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2553 แต่จากการชะลอตัวลงของการส่งออกและอุปสงค์ภาคเอกชน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว

ในระดบัปานกลางทีร้่อยละ 3.8 ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2553 และส่งผลให้เศรษฐกจิไทยในปี 2553 โดยรวมมอีตัราการเตบิโตร้อยละ 7.8 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2554
ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆที่ส�าคัญ ได้แก่ ความยั่งยืนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกและ 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลักของโลก สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ สภาพแวดล้อมทางการเงินและนโยบายการคลัง โดยจากการ

พิจารณาปัจจัยทั้งหมดโดยรวม คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2554 จะเติบโตในลักษณะที่ชะลอลง 

คาดว่า เศรษฐกิจหลักของโลกทั้งหมด ยกเว้นสหรัฐอเมริกาจะเติบโตในอัตราชะลอตัวลงในปี 2554 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้จะฟื้นตัวอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน โดยภาคครัวเรือนสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะลดหนี้และเพิ่มการออม เพื่อจะลดหนี้สินจ�านวนมาก

ที่มีอยู่และชดเชยกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลดลง นอกจากนี้ตลาดที่อยู่อาศัยและภาคการเงินยังจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯต่อไป 

เศรษฐกิจยุโรปกลับมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยรัฐบาลของประเทศในยุโรปมีความจ�าเป็นต้องประหยัดเพื่อกลับมารักษาวินัยทางการคลัง 

เช่นเดียวกับปี 2553 ปัญหาหนี้สาธารณะของหลายประเทศในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจยุโรปตลอดปี 2554 

ในส่วนของญีปุ่น่คาดว่าปัญหาจากภาวะเงนิฝืดและอปุสงค์ภาคเอกชนทีอ่่อนแอจะส่งผลให้เศรษฐกจิเตบิโตช้าเช่นเดยีวกบัทศวรรษ 1990 และ 

2000 ส�าหรบัเศรษฐกจิจนีนัน้ แม้มแีนวโน้มว่าจะสามารถรกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไว้ในระดบัสงู แต่เศรษฐกจิกม็ทีศิทางชะลอ 

ตัวลงเนื่องจากภาครัฐและธนาคารกลางจีนจะออกมาตรการควบคุมเงินเฟ้อและฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยสรุปแล้ว กองทุน 

การเงนิระหว่างประเทศได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกในปี 2554 จะขยายตวัในอตัราชะลอตวัลงทีร้่อยละ 4.2 จากปี 2553 ทีข่ยายตวัร้อยละ 4.8 

ด้านการเงิน ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าตลอดปี 2554 จากปัจจัยเดียวกับปี 2553 นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

รอบสอง (QE2) จะมีผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆรวมทั้งเงินบาท จากผลของการที่เศรษฐกิจของประเทศ

ส�าคัญมีแนวโน้มขยายตัวลดลงและค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งขึ้นจึงคาดการณ์ว่าการส่งออกในปี 2554 จะขยายตัวชะลอลงจากปีที่ผ่านมาที่

ระดับร้อยละ 10-15 ด้านราคาน�้ามัน คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วง 90-100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ขณะที่สภาพคล่องในตลาด

ที่อยู่ในระดับสูง ในท�านองเดียวกันกับราคาน�้ามัน ราคาโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2554 ด้วย การสูงขึ้นของ

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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1. ผลการด�าเนินงานโดยรวม
ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน
งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิ 828.8 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 827.1  

ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2552 ซึ่งมีผลก�าไรสุทธิ 1.7 ล้านบาท ผลก�าไรที่เข้มแข็งนั้นเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่าย 

ด�าเนินงานคงที่ รวมทั้ง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง 367.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.5 

จากกลยุทธ์การบริหารเงินฝากให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ท�าให้ต้นทุนเงินฝากลดลงและส่วนต่างดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โดยส่วนต่างดอกเบี้ย

ของปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 4.1 เงินฝากโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 หรือ 6.3 พันล้านบาท เป็น 94.7 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ 

สิ้นปี 2552 ที่มีจ�านวน 88.4 พันล้านบาท เงินให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นปี 2553 อยู่ที่ 93.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

9.1 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2552 (หากรวมบรษิทับรหิารสนิทรพัย์สาทร จ�ากดั สนิเชือ่เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.5) ส่วนใหญ่มาจากการขยายตวัของ

สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ SME ขณะที่ยอดเงินฝากและตั๋วแลกเงิน ณ สิ้นปี 2553 อยู่ที่จ�านวน 108.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 

2552 ที่ 97.4 พันล้านบาท หรือร้อยละ 11.4 ท�าให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของกลุ่มธนาคาร (รวมตั๋วแลกเงิน) อยู่ที่ร้อยละ 86.0 

(ก) สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย
รายได้รวมส�าหรับปี 2553 จ�านวน 6.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 522.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552  

ที่มีรายได้รวม 6.3 พันล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ย

สุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน 213.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 เป็นผลจากการขยายสินเชื่อและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง ประกอบกับ 

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงในปีนี้จ�านวน 367.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 31.5 

ในส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 309.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 เป็นก�าไรจากตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น การไถ่ถอนเงิน

ฝากที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้ง ก�าไรจากรายการพิเศษคือ การขายอาคารส�านักงานใหญ่ที่สาทร และการขายบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จ�ากัด บริษัทบีที ประกันภัย จ�ากัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์สาทร จ�ากัด รวมทั้ง การขายหุ้นใน

บริษัทเวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จ�ากัด

(ข) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย ตามงบการเงินรวมปี 2553 มีจ�านวนทั้งสิ้น 1.6 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 1.4 พันล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 46.7 เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงตามการบริหารโครงสร้างและต้นทุนเงินฝากที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 55.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2552 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนกังานและค่าใช้จ่ายทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามค่าใช้จ่ายในการเงนิน�าส่งเข้าสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากและส�ารองนอกงบดลุ

ในปีปัจจุบันลดลง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ส�าหรับปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 77.7 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ร้อยละ 83.3  

(หลังจากได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ส�าหรับปี 2552 เกี่ยวกับการด�าเนินงานที่ยกเลิก) สะท้อนการด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร 

ที่ท�าให้ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น

ราคาน�้ามันและราคาโภคภัณฑ์อื่นๆจึงท�าให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-4 ทั้งนี้ การที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง

ประกอบกับเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจึงมีแนวโน้มที่ กนง. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับปกติจากร้อยละ 2.00  

ณ สิ้นปี 2553 ไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-3.5 ในปี 2554

ส�าหรับสถานการณ์การเมืองปี 2554 คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะของความไม่แน่นอนอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป 

ในปีนี้ แม้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการคลัง แต่จากการชะลอตัวลงของการส่งออกและอุปสงค์ภาคเอกชน จึงมี 

แนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2554 ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 15  

มาอยู่ที่ 2.07 ล้านล้านบาท จาก 1.8 ล้านล้านบาทในปี 2553 ในขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนแม้จะยังคงสถานะค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ก็มี 

แนวโน้มจะขยายตวัต�า่กว่าในปี 2553 โดยการอปุโภคบรโิภคภาคเอกชนได้รบัการสนบัสนนุจากปัจจยัหลายประการ เช่น ตลาดแรงงานทีต่งึตวั  

ภาวะการเมืองที่สงบขึ้น ราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี การสูงขึ้นของราคาน�้ามันและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการขยายตัวที่ลดลง

ของการส่งออกจะจ�ากัดการขยายตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.0 ด้านการลงทุนภาคเอกชนก็ได้รับปัจจัยหนุน

เช่นเดียวกับการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ปัจจัยลบที่มีต่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มจะฉุดรั้งให้การลงทุนภาค

เอกชนขยายตัวที่ประมาณร้อยละ 13.0 ท�าให้โดยภาพรวมแล้ว คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2554 จะขยายตัวในอัตราปานกลางที่ร้อยละ 4-5
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(ค) ก�าไร(ขาดทุน) สุทธิ
ผลประกอบการส�าหรับปี 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 828.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลก�าไรสุทธิ จ�านวน 

1.7 ล้านบาทในปีก่อน ผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากการบริหารเงินฝากให้มีต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีส่วนต่าง 

ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง การติดตามหนี้ที่มีประสิทธิผลที่ส่งผลให้หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง  

รวมทั้งมีก�าไรจากการขายอาคารสาทร และบริษัทย่อย 

 

(ง) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับส�าหรับปี 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8.9 เปรียบเทียบกับร้อยละ 0.02 ใน

ปี 2552 ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร ร้อยละ 11.2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 1.0 ในปี 2552 สะท้อนความ

แข็งแกร่งและผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ฐานะการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย

สินทรัพย์
สินทรัพย์หลักได้แก่ เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 ธนาคารและ 

บริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 140.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จ�านวน 13.5 พันล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 โดยมี

เงินให้สินเชื่อสุทธิ 91.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.1 พันล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 เงินลงทุนจ�านวน 21.6 พันล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 0.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 จากปี 2552 เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินจ�านวน 2.7 พันล้านบาท และ 

15.2 พันล้านบาท ตามล�าดับ ลดลงจ�านวน 77.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 และ จ�านวน 127.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 ตามล�าดับ 

คุณภาพของสินทรัพย ์

(ก) เงินให้กู้ยืม และการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจ�านวน 91.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 13.1 พันล้าน 

หรือร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีจ�านวน 78.3 พันล้านบาท เงินให้สินเชื่อแบ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่การอุปโภค 

บริโภครายย่อยและกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีสัดส่วนรวมร้อยละ 55.3 ของเงินให้สินเชื่อรวม แบ่งเป็นเงินให้กู ้ยืมแก่ 

การอุปโภคบริโภครายย่อย จ�านวน 28.3 พันล้านบาทหรือร้อยละ 30.1 เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2552 จ�านวน 5.6 พันล้านบาท 

หรือร้อยละ 24.4 และเงินให้สินเชื่อแก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จ�านวน 23.6 พันล้านบาทหรือ ร้อยละ 25.1 เพิ่มขึ้นจาก 

ณ 31 ธันวาคม 2552 จ�านวน 1.2 พันล้านบาทหรือร้อยละ 5.2 ส่วนที่เหลือเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจการพาณิชย์ ธุรกิจ 

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง การสาธารณูปโภค และการบริการ ธนาคารมีนโยบายการกระจายการปล่อยเงินให้กู้ยืมในภาค

ธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยจะครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและ

รายย่อย อีกทั้งเน้นการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการขยายตัวที่ดีและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า

ขนาดเล็กและรายย่อยที่มีศักยภาพดี และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจส�าคัญ

(ข) การจัดชั้นสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อ (รวมดอกเบี้ยค้างรับแต่ไม่รวมสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบัน

การเงิน) เป็นจ�านวน 94.0 พันล้านบาท โดยธนาคารกันเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 2.6 พันล้านบาท ในส่วนของธนาคาร

มีอัตราสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งหมด (รวมสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินและ Repo) ร้อยละ 2.7 

อัตราส่วนเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 88.4 เทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2552 ร้อยละ 9.6 และ ร้อยละ 46.5 ตามล�าดับ 

ส�าหรับธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งหมด (รวมสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบัน 

การเงินและ Repo) ร้อยละ 2.7 อัตราส่วนเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 91.4 เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2552  

ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 62.2 ตามล�าดับ

ธนาคารได้ควบคุมติดตามและดูแลการให้เงินกู้ยืมอย่างใกล้ชิด โดยการจัดท�าข้อมูลของเงินให้กู้ยืมแยกตามระยะเวลาค้างช�าระทุก 

สิ้นเดือน โดยแบ่งเงินให้กู้ยืมค้างช�าระออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) เงินให้กู้ยืมค้างช�าระ 1 เดือนถึง 3 เดือน (2) เงินให้กู้ยืมค้างช�าระ

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน (3) เงินให้กู้ยืมค้างช�าระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน (4) เงินให้กู้ยืมค้างช�าระเกิน 12 เดือน ซึ่งเป็น 

การปฏิบัติตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะทบทวนการช�าระหนี้เพื่อพิจารณาประวัติและจัดชั้นหนี้ ส�าหรับใช้เป็นข้อมูล

ในการติดตามและคาดการณ์แนวโน้มของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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(ค) สินเชื่อที่ไม่ก่อให้กิดรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จ�านวน 2.9 

พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของเงินให้สินเชื่อ เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน 12.8 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 โดยค�านวณตามประกาศธปท. ลงวันที่ 3 กันยายน 2551 ซึ่งก�าหนด

ให้เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ 

(ง) การรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างช�าระ โดยจะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์

คงค้างส�าหรับเงินให้สินเชื่อที่ผิดนัดช�าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินก�าหนดสามเดือนนับจากวันครบก�าหนดช�าระ โดยจะรับรู้รายได้ 

ตามเกณฑ์เงินสด และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยค้างรับจากสินเชื่อที่ผิดนัดช�าระดังกล่าวที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจาก

บัญชี เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ส�าหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญา

ปรบัโครงสร้างหนีท้ีอ่ยูร่ะหว่างการตดิตามผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขการปรบัโครงสร้างหนีใ้หม่ ซึง่จะรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์เงนิสดจนกว่า 

ลกูหนีจ้ะปฏบิตัติามเงือ่นไขการปรบัโครงสร้างหนีต้ดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสามเดอืนหรอืสามงวดการช�าระเงนิแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

ดอกเบีย้จากเงนิลงทนุถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิ เงนิปันผลจากเงนิลงทนุจะถอืเป็นรายได้

เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผลก�าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ�านวน 128.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จ�านวน 9.5  

พันล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 โดยแบ่งเป็นเงินรับฝากจ�านวน 94.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.3 พันล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 ขณะที่เงินกู้

ยืมมีจ�านวน 20.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 5.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 34.2 ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น รายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงินลดลง 4.1 พันล้านบาท หรือร้อยละ 41.0

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 มจี�านวน 11.9 พนัล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2552 จ�านวน 4.0 พนัล้านบาท หรอืร้อยละ 50.2

คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีจ�านวน 100.0 ล้านบาท จากก�าไรสุทธิรวม 1.0 พันล้านบาทเป็นส�ารอง

ตามกฎหมาย และส่วนที่เหลือโอนไปเป็นก�าไรสุทธิคงเหลือหลังจัดสรรยกไปงวดหน้า 

โดยงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในปี 2553 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการธนาคารในการจัดสรรก�าไรสุทธิข้างต้นนั้น เพื่อเสริมสร้างระดับ

เงินกองทุนที่เพียงที่จะรองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในระยะต่อไป

สภาพคล่อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามงบกระแสเงินสดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ�านวน 2.7 

พันล้านบาท ลดลงสุทธิ 77.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2552 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานปี 2553 มีจ�านวน 8.5 พันล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน จ�านวน 6.3 พันล้านบาท ซึ่งในจ�านวนนี้รวมก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 0.9 

พันล้านบาท ส่วนที่เหลือจ�านวน 7.2 พันล้านบาทเป็นรายการปรับกระทบก�าไรสุทธิที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการขายบริษัทย่อย และรายการจากหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ส�าหรับสินทรัพย์ด�าเนินงาน

เพิ่มขึ้น 10.2 พันล้านบาท เนื่องจากเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น ทรัพย์สินรอการขาย รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

และเงินลงทุนเพื่อค้าลดลง ขณะที่หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 3.5 พันล้านบาท เนื่องจากเงินรับฝากเพิ่มขึ้น รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงิน (หนี้สิน) ลดลง

เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน มีจ�านวน 0.4 พันล้านบาท ที่ส�าคัญ เกิดจากการลดลงของเงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์ 

เพื่อการลงทุน เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 8.0 พันล้านบาท โดยที่ส�าคัญเกิดจากธนาคารมีเงินสดรับจาก 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและการเพิ่มทุน
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ระยะเวลา เงินให้สินเชื่อ* % เงินฝาก* % เงินกู้ยืม* %

ทวงถาม 3.6 3.9 34.0 35.1 1.0 4.3

ไม่เกิน 1 ปี 35.5 38.5 61.7 63.9  17.5 73.7

ไม่เกิน 1 ปี 53.1 57.6 1.0 1.0 5.2  22.0

รวม 92.2 100.0 96.7 100.0  23.7 100.0

2553   2552    2551
ประเภทเงินฝาก จ�านวนเงิน %  จ�านวนเงิน    % จ�านวนเงิน %

กระแสรายวันและออมทรัพย์ 27.5 28.4 25.1 27.9 24.0 14.2

ประจ�า 62.7 64.9 65.0 72.1 144.9 85.8

เงินฝากอื่น 6.5 6.7 - - - -

รวม 96.7 100.0     90.1 100.0 168.9 100.0

* รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

 

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินทุนในรูปของเงินฝาก โดยแบ่งตามประเภทตามระยะเวลา ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน
การด�ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ ธปท.
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6.7 พันล้านบาท  

เป็น 8.2 พนัล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน 2.9 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายมลูค่าหุน้ละ 1.0 บาท    

และในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ธนาคารได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว  

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วมีจ�านวน 8.2 พันล้านบาท และส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นมีจ�านวน 1.5 พันล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินทรัพย์สูงกว่าหนี้สินอยู่เป็นจ�านวน 11.7 พันล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก  ธนาคารมี 

เงินกองทุน 17.2 พันล้านบาทและธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ร้อยละ 14.7 (ค�านวณตามเกณฑ์บาเซิล 2) 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงส�าหรับธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.9 

  

การด�ารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดเกณฑ์ในการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินฝากและ 

เงินกู้ยืมต่างประเทศระยะเวลาต�่ากว่า 1 ปี ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสินทรัพย์สภาพคล่องจ�านวน 31.6 พันล้านบาท 

อัตราเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากร้อยละ 95.3 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 22.7 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

ต่อเงินฝากรวม ร้อยละ 32.7 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ที่กฏหมายก�าหนด

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 1.3 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จ�านวน 141.0 

ล้านบาท  เนื่องจากธนาคารได้ขายบริษัทย่อยได้แก่ บริษัทบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ�ากัด  บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จ�ากัด 

บริษัท บีที ประกันภัย จ�ากัด และ บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จ�ากัด

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 คณะกรรมการของบริษัท บีที ลีสซิ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจ�านวน 

1.0 พันล้านบาท และต่อมาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน

ธนาคารมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม  ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนเป็นเงินให้สินเชื่อ  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553  ธนาคารมียอดเงินฝาก  เงินกู้ยืม และเงินให้สินเชื่อ แบ่งตามระยะเวลาได้ ดังนี้          
หน่วย: พันล้านบาท

หน่วย: พันล้านบาท
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โครงสร้างรายได้

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท / โครงสร้าง                                             2553        %            2552         %           2551        %

1.  บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

     รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 13.6 4.0 16.7 8.3 31.7 18.8

     ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (9.2) (2.7) (6.0) (3.0) (17.1) (10.2)

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 4.4 1.3 10.7 5.3 14.6 8.6

     รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 338.2 98.7 190.5 94.7 154.3 91.4

รายได้รวม 342.6 100.0 201.2 100.0 168.9 100.0

2.  บริษัท บีที ลิสซิ่ง จ�ากัด 

     รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 333.4 139.1 278.8 116.7 324.4 132.1

     ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (144.6) (60.3) (65.8) (27.5) (111.4) (45.4)

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 188.8 78.8 213.0 89.2 213.0 86.7

     รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 50.9 21.2 25.9 10.8 32.6 13.3

รายได้รวม 239.7 100.0 238.9 100.1 245.6 100.0

3.  บริษัท เวิลด์ลีส จ�ากัด  

     รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 331.9 119.0 333.5 141.0 320.8 91.7

     ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (47.9) (17.2) (46.6) (19.7) (41.3) (11.8)

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 284.0 101.8 286.9 121.3 279.5 79.9

     รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (5.1) (1.8) (50.3) (21.3) 70.3 20.1

รายได้รวม 278.9 100.0 236.6 100.0 349.8 100.0

4.  บริษัท ซีที คอล จ�ากัด
     รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 0.0 2.4 0.0 9.5 0.1 72.7

     ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (0.1) (102.4) (0.2) (119.0) (0.4) (300.0)

 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ (0.1) (100.0) (0.2) (109.5) (0.3) (227.3)

     รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 0.0 0.0 0.4 209.5 0.4 327.3

รายได้รวม (0.1) (100.0) 0.2 100.0 0.1 100.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

          2553           %           2552              %          2551             % 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

1. เงินให้สินเชื่อ 5,066.3 80.1 5,572.3 95.0 6,991.0 154.0

2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 129.3 2.0 416.4 7.1 774.3 17.1

3. เงินลงทุน 764.9 12.1 1,402.2 23.9 3,209.6 70.7

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 5,960.5 94.2 7,390.9 126.0 10,974.9 241.8

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
1. เงินรับฝาก (1,020.3) (16.1) (2,511.0) (42.8) (4,888.1) (107.7)

2. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (87.8) (1.4) (131.6) (2.2) (158.2) (3.5)

3. เงินกู้ยืมระยะสั้น (178.5) (2.8) (27.4) (0.5) (70.1) (1.5)

4. เงินกู้ยืมระยะยาว (296.9) (4.7) (316.5) (5.4) (308.4) (6.8)

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,583.5) (25.0) (2,986.5) (50.9) (5,424.8) (119.5)

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 4,377.0 69.2 4,404.4 75.1 5,550.1 122.3

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,947.7 30.8 1,461.5 24.9 (1,011.4) (22.3)

รายได้รวม 6,324.7 100.0 5,865.9 100.0 4,538.7 100.0

2. บริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการก�าหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและประวัติผลงานของผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีธนาคาร  

ตลอดจนการก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี รายชื่อของผู้สอบบัญชีภายนอกที่จะน�าเสนอต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าสอบบัญชี
ในปี 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับผู้สอบบัญชีภายนอกมีรายละเอียดดังนี้

(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจ�านวนรวม 11.1  ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าเดินทางและ

ค่าถ่ายเอกสาร รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี

(2)  ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fee)
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ การให้บริการปรึกษาภาษี และการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่

เกี่ยวกับงานสอบบัญชีให้แก่

 •  ผู้สอบบัญชีของธนาคาร
  ในรอบปีบัญชี 2553 มีจ�านวนเงินรวม 0.08 ล้านบาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ 

  จ�านวนเงินรวม 0.08 ล้านบาท

 •  ส�านักงานสอบบญัชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี 
  ในรอบปีบัญชี 2553 จ�านวนเงินรวม 0.4 ล้านบาท
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ธนาคารมุ่งที่จะใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้ผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ 

ตลอดจนองค์กรที่ยั่งยืน การประกอบธุรกิจธนาคารต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลักๆ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) และ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ธนาคารมีกระบวนการบริหารและลดความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การวัด 

ความเสีย่ง การก�ากบัตดิตามความเสีย่ง  และการจดัการความเสีย่งด้วยระบบการบรหิารความเสีย่งทีแ่ขง็แกร่งโดยมหีลกัการทีว่่าผลตอบแทน 

ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย 

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ท�าหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา 

รวมทัง้ ก�าหนดโครงสร้างการก�ากบัดแูลในด้านนี ้เพือ่ให้ความเสีย่งด้านต่างๆได้มกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลและ

มีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส ทั้งนี้ ธนาคารมีสายบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่พัฒนาและด�าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และ

วิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารที่เหมาะสม สายบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจธนาคาร 

สายบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระจากหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ที่มีธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
การก�าหนดและการปฏบิตัติามแผนกลยทุธ์ และแผนการด�าเนนิงาน

ทีไ่ม่ถกูต้องหรอืเหมาะสมจะส่งผลต่อรายได้ เงนิกองทนุ และโอกาส

ในการประสบความส�าเร็จของธุรกิจธนาคารได้ การบริหารและลด

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นปัจจัยที่ธนาคารให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

มาโดยตลอด จึงก�าหนดให้การจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

ประจ�าปีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกับสายบริหารความเสี่ยง 

ในการพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน มีการท�า SWOT Analysis 

1. ความเสีย่งจากโครงสรา้งองคก์รและการ
บริหารจัดการไม่เหมาะสม

ธนาคารตระหนักดีว่าโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม 

เปน็กลไกส�าคญัทีช่ว่ยสง่เสรมิการด�าเนนิธรุกจิ

ให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ธนาคาร

จึงจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ 

ให้ท�าหน้าที่และรับผิดชอบงานต่างๆตามที่

ก�าหนด โดยมีกระบวนการซึ่งตรวจสอบและ

กลไกในการถ่วงดุลอ�านาจตามหลักการก�ากับ

ดูแลและการปฏิบัติงานที่ดีอันจะท�าให้การท�า

ธุรกรรมต่างๆมีความถูกต้องเที่ยงตรงและ 

การด�าเนินการตามแผนธุรกิจเป็นไปอย่าง 

ราบรื่น 

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของทาง
เศรษฐกิจและภาวะการแข่งขัน

ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเป็นปัจจัย

ภายนอกที่ธนาคารต้องติดตามอยู่ เสมอ   

การด� า เนินการตามแผนธุ รกิ จภายใต้

สภาวการณ์ภายนอกท่ีไม่เอ้ืออ�านวยอาจท�าให้ 

ธนาคารมีผลประกอบการไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง 

ดังกล่าว ส�านักวิจัยร่วมกับด้านกลยุทธ์จะมี

การติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและ

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างใกล้ชิด 

โดยเฉพาะ การวเิคราะหแ์ละประเมนิธนาคาร

คู่แข่งอย่างสม่�าเสมอ โดยจะมีการรายงาน 

ผลวิจัยเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะต่อ 

คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พิจารณาด�าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

3. ความเสีย่งจากความไมเ่พยีงพอของเงนิ
กองทุน

ความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นส่วน

ประกอบที่ส�าคัญอย่างยิ่งของกลไกในการลด

และบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ การรักษาเงิน

กองทุนให้เพียงพอทั้งในสภาวะปกติและ

สภาวะวกิฤต (extreme but plausible events) 

จากผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress 

Test) โดยธนาคารได้ก�าหนดแผนการบริหาร

จดัการเงนิกองทนุ ตลอดจนแผนปฏบิตักิารใน

การรกัษาระดบัเงนิกองทนุของธนาคารใหเ้ปน็

ไปตามที่กฎหมายก�าหนด หนึ่งในเครื่องมือที่

ธนาคารใช้คือ BIS Trigger  ซึ่งสายกลยุทธ์

และการเงินร่วมกับสายบริหารความเสี่ยง 

ใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าในการติดตาม

และรกัษาระดบัความเพยีงพอของเงนิกองทนุ

อย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าแผนและเป้าหมายธุรกิจสามารถบรรลุ 

ผลส�าเร็จได้ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการธนาคารมีส่วนร่วม

ในกระบวนการก�าหนดแผนและเป้าหมายอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น 

หลังจากที่ได้เริ่มมีการด�าเนินการตามแผน คณะกรรมการธนาคาร

และคณะกรรมการคณะต่างๆทีเ่กีย่วข้องจะมกีารตดิตามและทบทวน

ผลการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแผนและ 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ส�าคัญๆสรุปได้ดังนี้
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ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ยินยอมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหรือพันธะที่มีต่อธนาคาร

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาผูกพันอื่นๆ ความเสี่ยงด้านเครดิตอาจส่งผลให้คุณภาพของสินเชื่อธนาคารด้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อ

ความสามารถในการท�าก�าไรและระดบัเงนิกองทนุ การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่เสรมิสร้างมลูค่าแก่ผูถ้อืหุน้ โดย

รายได้ที่ได้รับจะต้องสอดคล้องและคุ้มค่ากับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้

จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทคนิคการวัดความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจน มีการตรวจสอบและกลไกใน

การถ่วงดุลผ่านการก�าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน ระหว่างผู้ท�าหน้าที่ด้านการตลาด ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ ผู้ประเมินสินเชื่อ ผู้อนุมัติสินเชื่อ และ 

ผู้บริหารจัดการความเสี่ยง

ธนาคารได้พัฒนาและใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า เช่น เครื่องมือจัดระดับความเสี่ยง 

(Risk Grading Tools) ซึ่งพัฒนาและใช้ส�าหรับลูกค้าบรรษัทธุรกิจหรือลูกค้าขนาดใหญ่ เครื่องมือกลั่นกรองและประเมินความเสี่ยง (SMEs 

Filter) ส�าหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และระบบประเมินโดยใช้คะแนน (Credit Scoring) ส�าหรับลูกค้ารายย่อยทั้งสินเชื่อ

ไม่มีหลักประกันและสินเชื่อมีหลักประกัน ในขณะเดียวกัน กรอบและวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงส�าหรับธนาคารและบริษัท

ย่อยซึง่เริม่ด�าเนนิการระหว่างปี 2552-2553 จะยงัคงมกีารด�าเนนิการต่อไปในปีนี ้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่งและสอดคล้อง

กับโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) 

 

ความเสี่ยงจากหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญที่กระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรและความเพียงพอของเงินกองทุน

ของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการติดตามและจัดการ NPL อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง และมีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารมีการติดตามดูแลและบริหารจัดการลูกค้าที่มีปัญหาในเชิงรุกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้

สินเชื่อด้อยคุณภาพลง ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตระดับ Portfolio นั้น ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ

สินเชื่อ โดยมีการก�าหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ในระดับที่เหมาะสม เช่น เพดานความเสี่ยงในระดับประเทศ เพดานความเสี่ยง

ในการให้เงินกู้ยืม เพดานความเสี่ยงประเภทธุรกิจ เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาดเกิดขึ้นเมื่อธนาคารมีการท�าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ และราคาของตราสารในตลาดทนุและตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้และสถานะเงนิกองทนุของ

ธนาคารได้ ธนาคารใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดเพื่อให้มั่นใจว่ากฎระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและ

นโยบายของธนาคาร ซึ่งรวมการทดสอบกลับความแม่นย�า (Back-testing) กับแบบจ�าลองความเสี่ยงด้านตลาดอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้

ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2553 เป็นต้นมา ธนาคารเริม่มกีารใช้ระบ Murex ซึง่เป็นระบบการบรหิารเงนิส�าหรบัการตดิตามและควบคมุเพดานความ

เสีย่งด้านตลาด อกีทัง้ธนาคารยงัมกีารประเมนิและก�าหนดเงนิทนุส�ารองเพือ่รองรบัความเสีย่งด้านตลาด ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที ่ธปท. ก�าหนด

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทั้งในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) และบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) ใน  

Banking Book ธนาคารใช้วิธี Re-pricing Gap Analysis โดยจะวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินในแต่ละ 

ช่วงเวลาและรายงานผลการวเิคราะห์ต่อคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ (Assets and Liabilities Management Committee: ALCO) 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยต่อการสูญเสียรายได้ (ดอกเบี้ยรับสุทธิ) และ/หรือ มูลค่าทาง

เศรษฐกิจของธนาคารอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต  อีกทั้งน�า Management 

Action Trigger (MAT) มาใช้เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลต่อดอกเบี้ยรับสุทธิ (NII Effect) และต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของ 

ส่วนทุน (EVE Effect) รายงาน Re-pricing Gap และรายงาน MAT จะน�าเสนอต่อ ALCO เป็นประจ�าทุกเดือน ทั้งนี้ ALCO มีหน้าที่หลัก 

คือพิจารณาโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่ธนาคารต้องการให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ก�าหนดตามนโยบายของธนาคาร ส�าหรับ 

Trading Book นั้น ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยของธุรกรรมใน Trading Book  จะอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด โดยธนาคารมีการค�านวณราคายุติธรรมของธุรกรรมดังกล่าวทุกวันเพื่อติดตามก�าไรและ

ขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่จัดท�ารายงานสถานะความเสี่ยงรายวัน มีการใช้ Value-at-Risk 

(VaR) Limit และ One Basis Point Shift (PV01) Limit เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อรายได้ และเงินทุนของธนาคาร
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2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับความเสี่ยงตามที่นโยบายของธนาคารก�าหนดนั้น 

ธนาคารพยายามจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นสกุลเดียวกับสกุลเงินในการให้สินเชื่อ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก�าหนดเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสม แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และประเภทความเสี่ยงต่างๆ เช่น 

Value-at-Risk (VaR) Limit, FX Net Open Position Limit และ Stop Loss Limit และได้ท�าการประเมินมูลค่า Mark to Market ธุรกรรม

เงินตราต่างประเทศเป็นประจ�าทุกวัน ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม�่าเสมอด้วย

3. ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ธนาคารไม่มีการท�าธุรกรรมลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงหุ้นสามัญ

ที่ได้รับมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และธนาคารไม่มีการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ จึงไม่มี 

ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารทุนหรือสินค้าโภคภัณฑ์แต่อย่างใด 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง การที่ธนาคารไม่สามารถช�าระเงินตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้  อันอาจเนื่องมาจาก

ธนาคารไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์ให้เป็นเงนิสดหรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทนุทีเ่พยีงพอได้ทนัตามก�าหนด ธนาคารมกีารวางแผนและบรหิาร

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุม ดูแล ระดับสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะช�าระภาระผูกพันได้ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ALCO ในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่องนั้น จะมีเครื่องมือควบคุมส่วนต่างสภาพคล่องสะสม (Cumulative Liquidity Gap MAT) เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจาก Mismatch 

Positions ของกระแสเงินสดรายวัน และป้องกันหรือชะลอการระดมทุนไม่ให้มีปริมาณที่มากเกินไปอย่างต่อเนื่อง หากสภาพคล่องสูงเกิน 

MAT สายบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อ ALCO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมทั้งด�าเนินการอื่นๆ ตามที่

ก�าหนดในระเบียบวิธีการปฏิบัติ การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคารจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�าหนด ได้แก่ อัตราส่วน

สภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ส่วนต่างสภาพคล่องสะสม (Cumulative Liquidity Gap) ในช่วงระยะเวลาต่างๆ (ในภาวะธุรกิจปกติและภาวะ

วิกฤติของธุรกิจธนาคาร) และการกระจุกตัวของแหล่งที่มาของเงินทุน (Deposit Concentration) เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดท�า

แผนฉุกเฉินสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการและปฏิบัติอันเป็นการช่วยให้ธนาคารสามารถ

ป้องกันและจัดการปัญหาที่อาจเกิดจากการระดมเงิน 

 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการมีกระบวนการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ การขาด 

ธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการจัดการที่ดี ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร ระบบ กระบวนการและ เหตุการณ์ภายนอก

ต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อผลประกอบการทางการเงินและเงินกองทุนของธนาคารได้ ในการบริหารความเสี่ยง 

ด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติงาน และการควบคุมความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

บรหิารความเสีย่งมอี�านาจหน้าทีก่�าหนดและน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่อนมุตันิโยบาย และวธิปีฏบิตัิในการบรหิารความเสีย่งด้าน

ปฏบิตักิารทีเ่ป็นไปตามหลกัปฏบิตัสิากล นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารเพือ่หารอื พจิารณา

กลั่นกรอง ประเมิน และให้ค�าแนะน�าเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�าคัญๆได้แก่ ด้านบุคลากร กระบวนการ ระบบและ

เหตุการณ์ภายนอก อีกทั้งก�าหนดให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ (ในฐานะ Risk Owner) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการระบุ ประเมิน 

และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆได้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ

การบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน จึงมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator) เพื่อติดตามดูแลให้

มีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในหน่วยงานนั้นๆ ทีมบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะ 

ท�าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือ ระบบ และกระบวนการเพื่อการติดตาม ระบุ ประเมิน ควบคุม และรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามนโยบายดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆภายในธนาคารและบริษัทย่อยบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการต่อไปนี้

1. การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment) 
ทุกหน่วยงานจะต้องประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองและรายงานผลต่อสายบริหารความเสี่ยง รายงานเหล่านี้จะ

ใช้เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยรวมและใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดแผนด�าเนินการแก้ไขและติดตาม นอกจากนี้ 

ธนาคารยังมีการทบทวนในระดับหน่วยงานเพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างและกระบวนการท�างานและบริหารของหน่วยงานเหล่านั้นมีความ 
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เหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็นการช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ตลอดจนมีการก�าหนดหน้าที่

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจ

ในการอนุมัติที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ รวมทั้งมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล 

2. การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ (Loss  Incident Reports) 
ธนาคารก�าหนดให้ทกุหน่วยงานมหีน้าทีร่ายงานข้อมลูความเสยีหายผ่านช่องทางทีธ่นาคารก�าหนด รายงานข้อมลูความเสยีหายนีจ้ะช่วย

หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของตนและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสียหายซ�า้

อีกในอนาคต  

3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators : KRIs) 
ธนาคารก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในการรายงาน KRIs ด้านปฏิบัติการโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการโดยรวม เพื่อเป็นการติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลเหล่านี้จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

เพื่อใช้ในการก�าหนด KRI Threshold ซึ่งเป็นการเพิ่มการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกทางหนึ่ง

4. กระบวนการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Approval Process) 
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จึงได้ก�าหนดกระบวนการพิจารณาอนุมัติ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดโดยให้ระบุและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านตลาดและด้านปฏิบัติการด้วย 

รวมถงึก�าหนดให้มกีารพจิารณาผลติภณัฑ์ใหม่อย่างครอบคลมุรอบด้านโดยคณะท�างานและหน่วยงานธรุกจิทีเ่กีย่วข้องก่อนเสนอลงนาม 

เห็นชอบและน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

5. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) 
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความพึงพอใจของลูกค้า จึงก�าหนดให้มีหน่วยงานและวิธีปฏิบัติใน

การรองรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า หน่วยงานนี้จะบันทึกข้อร้องเรียนไว้ในระบบ ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา มีค�าตอบให้

แก่ลูกค้าภายในเวลาที่ก�าหนด และรายงานต่อฝ่ายจัดการถึงความคืบหน้าดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ 

6. แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
ธนาคารได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการจดัท�าแผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดความเสีย่งโดยสามารถกูแ้ละท�าให้กจิกรรม

ธุรกิจที่ส�าคัญๆกลับสู่สภาพเดิมได้ทั้งหมดหรือบางส่วนภายในเวลาที่ก�าหนดภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ มหันตภัย 

หรือภาวะชะงักงันยืดเยื้อ เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและความมั่นใจของลูกค้าของธนาคารและบริษัทย่อย

7. การตรวจสอบและก�ากับการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีด้านตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมส่วนสอบทานสินเชื่อ และฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานที่เป็นหน่วยงานอิสระที่ช่วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการท�าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและก�ากับการปฏิบัติงานภายในของธนาคาร โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และท�าหน้าที่สอบทานติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในธนาคารให้เป็นไปตามกฎระเบียบภายในธนาคารและข้อก�าหนด

ของทางการ  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ธนาคารมเีงนิลงทนุในสถาบนัการเงนิต่างประเทศสองส่วน คดิเป็นมลูค่า 50 ล้านเหรยีญสหรฐั และ 550 ล้านบาท 

• เงินลงทุนจ�านวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐในตราสารประเภท Structured Notes โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ A ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ 

 ตราสารดังกล่าวเท่ากับ 49 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของมูลค่าหน้าตั๋ว (Face Value) ณ สิ้นปี 2553 

• ขณะที่เงินลงทุนจ�านวน 550 ล้านบาทอยู่ในรูปตราสารหนี้โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือ AA และ AAA ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของตราสาร 

 ดังกล่าวเท่ากับ 555.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 101 ของมูลค่าหน้าตั๋ว ณ สิ้นปี 2553 

เนื่องจากการลงทุนใน Structured Notes ข้างต้นนั้น มีการคุ้มครองเงินต้น ดังนั้นความเสี่ยงจึงจ�ากัดอยู่ที่ความผันผวนของดอกเบี้ยรับ 

ซึง่ธนาคารได้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งโดยการกระจายการลงทนุไปยงัตราสารอืน่ และมกีารตดิตาม ปัจจยัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความ

เสีย่งด้านตลาดอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ในปัจจบุนัระดบัความเสีย่งทัง้ด้านดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นยงัคงอยูภ่ายใต้เพดานทีธ่นาคารก�าหนด  
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ที่ซีไอเอ็มบี ไทย เราเชื่อว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการสร้างวัฒนธรรมและโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง 

ทั่วทั้งองค์กรจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น ธนาคารจึงมุ่งมั่นด�าเนินการก�าหนดหลักปฏิบัติ 

ในการก�ากับดูแลกิจการและมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจระดับสูงสุดส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร 

ธนาคารมีกระบวนการในการระบุ ประเมิน และ

บริหารจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ

ที่เกิดขึ้น โดยก�าหนดกระบวนการควบคุมภายใน

เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิและการควบคมุในด้านต่างๆ  

ซึ่งรวมด้านการเงินและปฏิบัติการ ตลอดจนการ

ก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานท�า

หน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆของธนาคารให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรเพื่อ

บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในขณะที่มีการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้วย 

นอกจากนี้ ธนาคารยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ

แก ่กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานในเรื่อง 

จรรยาบรรณธรุกจิ กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัที่

เกีย่วข้อง ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัทิางวนิยั นโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการของธนาคารก�าหนดขึ้น 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และได้มีการปรับปรุง 

ครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2554 เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏบิตัสิ�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน

เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียมีความไว้วางใจ

และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร 

อันจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันและมูลค่า

เพิ่มตลอดจนสร้างความมั่นคงในระยะยาวแก่

ธนาคาร โปรดดูรายละเอียดนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร 

www.cimbthai.com

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในเชิงรุกอยู่เสมอ จึงมี 

นโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น  และการได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร  การมีส่วนแบ่งก�าไรอย่างเท่าเทียม  และการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง  แสดงความเห็นและ

ข้อเสนอแนะพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญั เช่น  การแต่งตัง้กรรมการ  การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการจดัสรรก�าไรและ 

การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ธนาคารจดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองธนาคาร ส�าหรบัการประชมุคราวอืน่นอกเหนอื

จากการประชมุสามญั เรยีกว่าการประชมุวสิามญั  ซึง่คณะกรรมการจะเรยีกประชมุเมือ่ใดก็ได้ตามแต่จะเหน็สมควร ทัง้นี ้การประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นธนาคารประจ�าปี 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2553 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผุ้ถือหุ้น โดยวาระการประชุมมีการระบุอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ  

พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน  การมอบฉันทะของ 

ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี 2552 ในรูปเล่ม  โดยธนาคารมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัดในฐานะ 

นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร  เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจาณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 14  วัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลส�าหรับก่อนการตัดสินใจลงมติ โดยธนาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม 

ไว้บนเว็ปไซด์ www.cimbthai.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ ธนาคารได้แจ้งผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และโฆษณาค�าบอกกล่าวหนังสือนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อน 

ความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส
ความซื่อตรง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันตามที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

เพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  โดยน�าระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละ

วาระการประชุม นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และในระหว่าง 

การประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ลงมติได้อีกด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ธนาคารได้จัดท�าแบบฟอร์มหนังสือ 

มอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะและแนบแบบฟอร์มดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ธนาคารได้เพิ่ม 

ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553   

มผีูถ้อืหุน้จ�านวน 20 รายมอบอ�านาจฉนัทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระทีธ่นาคารเสนอเป็น

ผู้รับมอบอ�านาจฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ปี 2553 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชมุร้อยละ 60  และมผีูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ

รวมจ�านวน 232 ราย รวมเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 12,533,261,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.9 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่ม 

เข้าสู่การประชุมตามวาระ  เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิในการลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลง

คะแนน ประธานกรรมการซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ให้ความมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม  

แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ตอบค�าถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ครบถ้วน  

การลงคะแนนเสยีงเรยีงล�าดบัตามวาระทีก่�าหนดโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงไปจากวาระการประชมุที่ได้แจ้งแก่ผูถ้อืหุน้  ส�าหรบัการนบัคะแนน

เสยีงระหว่างการประชมุเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  โดยการลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระเป็นไปตามล�าดบัในหนงัสอืนดัประชมุ 

โดยไม่มีเพิ่มหรือสลับวาระการประชุม ในการออกคะแนนเสียง ธนาคารได้ใช้บัตรคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และเก็บบัตร 

ลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการธนาคารได้จัดท�าบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น 

โดยในการออกเสียงคะแนนแต่งตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนะเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออก

เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารได้จัดท�ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง มีสาระส�าคัญครบถ้วน 

อาทิ สรุปสาระส�าคัญของค�าถาม  ค�าชี้แจง ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ  คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ

ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่าไร เป็นต้น  โดยจัดส่งร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลภายใน 14 วัน

นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cimbthai.com ด้วย

ด้านมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การป้องกนัการน�าข้อมลูภายในของธนาคารไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิง่ จงึมนีโยบายและก�าหนดเป็นระเบยีบ ห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร  ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระส�าคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร 

ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือให้กับผู้อื่นในทางมิชอบ หรือ แสวงหาข้อมูลอย่างไม่

สุจริตเพื่อท�าธุรกิจแข่งขันกับธนาคาร  ทั้งนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร กรรมการ และผู้บริหารระดับ

สูง มีหน้าที่จัดท�าและรายงานการซื้อ-ขายภายใน 3  วันท�าการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พร้อมทั้งส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้กับส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดท�า

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และแนวทางใน

การปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

หมวดที่ 3
บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี   

ธนาคารให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน  ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่ค้า  เจ้าหนี้  และ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
จรรยาบรรณธุรกิจของซีไอเอ็มบีไทย   

1. ลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นในการน�าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ารวม

ทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในการท�าธุรกรรมต่างๆกับลูกค้า ธนาคารได้จัดตั้ง CIMB Thai Care Center เพื่อรับและด�าเนินการเกี่ยว

กบัข้อร้องเรยีนต่างๆของลกูค้า ทีศ่นูย์นีจ้ะมฐีานข้อมลูรวบรวมข้อร้องเรยีนของลกูค้าและจดัเป็นหมวดหมูต่ามแหล่งทีม่าและประเภท มกีาร

จัดท�ารายงานส่งไปยังส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เพื่อร่วมแก้ปัญหาตามที่ได้รับการร้องเรียนมาอย่างมีประสิทธิผล เป็นธรรม สอดคล้องกัน และทันการณ์ ธนาคารรักษาความลับของลูกค้า

อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนดหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรจากลูกค้าเท่านั้น  

2. ผู้ถือหุ้น
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการมีระบบและกระบวนการท�างานที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ

ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยถือเป็นนโยบายที่

พนกังานทกุคนต้องถอืปฏบิตั ิธนาคารเน้นสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ ปกป้องรกัษาทรพัย์สนิ และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่าง 

เป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในลักษณะที่เปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใดมี 

ส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียรายนั้นจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว 

นอกจากเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. พนักงาน
ธนาคารเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยการส่งเสริม 

ให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีโอกาสในการยกระดับการปฏิบัติงานของตนและมีทางเลือก

ในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น การด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารมีการเติบโตที่ยั่งยืนและรองรับแผนการขยายธุรกิจได้เป็นอย่างดีแม้

ในภาวะตลาดที่มีการแข็งขันรุนแรงก็ตาม    

4. เจ้าหนี้และคู่ค้า
ธนาคารยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการด�าเนินธุรกิจในระดับสูงและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยท�าธุรกิจกับเจ้าหนี้และ 

คู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. คู่แข่ง
จากการที่เห็นความส�าคัญของสภาวะการด�าเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันและเป็นธรรม ธนาคารจึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

รวมทั้งไม่ก้าวล่วงเข้าไปยังข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาชื่อเสียงของคู่แข่ง โดยมีการก�าหนดหลักปฏิบัติที่ดี

ทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับพนักงาน

6. ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารตระหนักว่าธนาคารสามารถสร้างผลในทางบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ จึงได้มีการท�าและส่งเสริมกิจกรรมการกุศลต่างๆ  

หลายรายการ ได้แก่ พิธีทอดกฐิน โครงการบริจาคโลหิต และการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ เด็กที่ด้อยโอกาส และชุมชน

ท้องถิ่นโดยทั่วไป 

หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

ทางเวบ็ไซต์ของธนาคารทัง้ข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในแบบรายงานประจ�าปีตามหลกัเกณฑ์ของทางการ อาทิ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ตลอดจนสือ่อืน่ๆ และการด�าเนนิการโครงการหรอืกจิกรรม

ต่างๆ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อตลาดทุนไทย  รวมทั้งให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆของธนาคารกับหน่วยงาน

ทางการที่ก�ากับดูแล  ผู้ลงทุน  ผู้ถือหุ้น  นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป  การด�าเนินการต่างๆดังกล่าวได้แก่

•  การจัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ และส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  เพื่อท�าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลธนาคารและเป็นตัวแทนใน 

 การสือ่สารกบันกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ สือ่มวลชนและผูท้ีส่นใจทัว่ไป  รายงานผลประกอบการและการท�าธรุกรรมทีเ่ป็นสาระ 

 ส�าคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อ 

 หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-8619 หรือ ส่งอีเมล์ที่ shareholder.services1@cimbthai.com

•  การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการประกาศผลประกอบการของธนาคารและทิศทาง 

 การด�าเนินธุรกิจของธนาคารเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและ 

 ต่างประเทศได้สอบถามธนาคารเกี่ยวกับผลการประกอบการและการเติบโตของธุรกิจได้
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องค์ประกอบคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน

กรรมการอิสระ 3 คน* (คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด)

หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ก.  โครงสร้างคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการธนาคารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในสาขาด้านการเงิน

และการธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย และการบัญชีตรวจสอบรวม 8 คน การเลือกตั้งคณะกรรมการของธนาคารเป็นไป

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามข้อบังคับธนาคาร ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการของธนาคารมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน 

โดยธนาคารได้ก�าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องตามประกาศธนาคาร

แห่งประเทศไทยที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง  

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย

*กรรมการอิสระทั้ง 3 คนซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของธนาคารด้วย มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการโดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแล และ 

การบริหารงานประจ�าออกจากกัน  ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด เพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารมวีาระด�ารงต�าแหน่งอย่างชดัเจนตามข้อบงัคบัของธนาคาร คอืในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ

จ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากต�าแหน่ง และในปีต่อๆไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ต�าแหน่ง ผู้ที่ออกจากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ธนาคารมีนโยบายเรื่องการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

ของหน่วยงานก�ากับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

•  กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคารสามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  หรือกรรมการ 

 มีอ�านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นอีกได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

•  กรรมการธนาคารควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

 

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตัง้ นายฐาภพ คลีส่วุรรณ เป็นเลขานกุารบรษิทัและท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการเพือ่ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

•  ให้ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติข้อบังคับต่างๆของธนาคาร ให้มีการปฏิบัติตาม 

 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•  จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงาน 

 การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•  ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่�ากบัธนาคารเป็นกฎระเบยีบและข้อก�าหนดของ 

 หน่วยงานทางการ

•  ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของธนาคาร

•  ด�าเนนิการจดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ�าปี  

 หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้  ด�าเนนิการเกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการ รวมถงึด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมาย 

 ก�าหนด

•  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎและข้อปฏิบัติอื่นตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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ข.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ ฯลฯ เพื่อช่วยกลั่นกรองการปฏิบัติงานเฉพาะด้านและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ธนาคารมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ค. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ความเป็นผู้นำาและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความหลากหลายของทักษะ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ

ธนาคาร ทัง้นี ้ ธนาคารก�าหนดบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ตลอดจนการสรรหา การแต่งตัง้ และการถอดถอนกรรมการของธนาคาร

ไว้ในหลักการก�ากบัดูแลกจิการและข้อบังคับของธนาคาร   คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจและมุง่ปฏิบัตหิน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามหลักการก�ากบั

ดแูลกจิการของธนาคาร มคีวามเข้าใจในภาพรวมของธรุกจิของธนาคาร ตดิตามดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินการบริหารงานของฝ่ายจัดการตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารก�าหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิของธนาคาร (Codes of Conduct ) ไว้ในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร เพือ่ให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน ได้ถือปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารที่มีต่อลูกค้า  ผู้ถือหุ้นพนักงาน  คู่ค้า/เจ้าหนี้  ความรับผิดชอบต่อสภาพ

แวดล้อมและสังคม  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ  การรักษาความลับของลูกค้า  ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคุณธรรมในวิชาชีพ  

ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  ยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  อีกทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับดูแล

อย่างเคร่งครดั  โดยให้ถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีบ่คุลากรของธนาคารทกุคนต้องรบัทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏบิตัิให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการของธนาคารเป็นประจ�าโดยใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง  หากพบว่ามีการล่วงละเมิดหลักการก�ากับดูแลกิจการ ธนาคารจะพิจารณา

ด�าเนินการลงโทษผู้ละเมิดนั้นทางวินัย และ/หรือทางกฎหมาย  ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแล้วแต่กรณี    

ธนาคารมีมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน 

โดยได้ก�าหนดในนโยบายดังนี้

• ธนาคารมีนโยบายในการพิจารณาให้สินเชื่อ หรือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ ท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้น 

 รายใหญ่ของธนาคาร หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคารกับธนาคาร 

 ทุกกรณีตามอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยมติเอกฉันท์ และไม่มีกรรมการ 

 หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อลงทุนก่อภาระผูกพัน หรือท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้ 

 สินเชื่อนั้นๆ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในรายการนั้น

•  ธนาคารมีนโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกรรมส�าคัญไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้แก่ การตกลงเข้าท�ารายการที่ 

 เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเข้าท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญและ/หรือสิทธิในการได้มา 

 หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของธนาคาร  ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หากเข้าเกณฑ์การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการธนาคาร รองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ และผูบ้รหิารซึง่ด�ารงต�าแหน่งในสายกลยทุธ์และการเงนิและผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการต้องด�าเนนิการดงันี้ 

• ดูแลให้สาระของรายการเป็นธรรม คือ รายการนั้นสมเหตุสมผล  เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร และเงื่อนไขของรายการไม่ 

 แตกต่าง หรือเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก และ

• ดูแลให้กระบวนการพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุน 

 ทราบอย่างเพียงพอ

การด�าเนินการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องมีขั้นตอนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อขอมติเห็นชอบ  โดยผู้อนุมัติจะต้องไม่เป็น 

ผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ารายการ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง นอกจากนี้อาจจัดให้มีความเห็นจาก 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติมกรณีรายการดังกล่าวต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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3. รายการระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีธุรกรรมที่ส�าคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/

หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน)  และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือต�าแหน่ง 

เทียบเท่า) ธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจและตามข้อก�าหนดในสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและกิจการ 

หรือบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติ  รายละเอียดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของงบการเงินส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

  
ชื่อ และ

ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ โดยมีความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group Sdn 

Bhd (“CIMB Group”) 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อมของธนาคาร 

การพัฒนาระบบ Cash Management System  ร่วมกับ CIMB Group เป็นระบบที่ธนาคารให้

บริการลูกค้า ได้แก่

-  บริการช�าระเงิน เช่น บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายค่าสินค้าและบริการในรูปแบบเงิน   

   โอนและเช็ค 

-  บริการเรียกเก็บเงิน ได้แก่ บริการรับช�าระค่า สาธารณูปโภคและธนาคารจะช�าระค่าใช้จ่าย 

   ให้แก่  CIMB Group ดังนี้

     1. ค่าดูแลรักษาระบบเป็นเงิน 1 RM เทียบเท่าประมาณ 10 บาท

     2. ค่า Communication link ระหว่างไทยและ มาเลเซีย 

        2.1 ค่าติดตั้งระบบ 130,000 บาท

        2.2 ค่าบริการรายปี 3,000,000 บาท

โดย CIMB Group คิดค่าบริการดูแลรักษาระบบเป็นเงิน 10 บาท/ปี ซึ่งเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติของธนาคาร   

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

CIMB Group Sdn 

Bhd (“CIMB Group”) 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางตรงและทางอ้อม

ของธนาคาร CIMB 

Bank และ บริษัท

บริหารสินทรัพย์สาทร 

จ�ากัด (“บบส.สาทร”)

1. ขายหุ้น บบส.  สาทร จ�านวน 2,499,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10  บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 99.99 ของทุนช�าระของ บบส. สาทร แล้ว ให้แก่ CIMB Group และ/หรือบริษัทย่อย 

ที่ CIMB Group จะก�าหนดเป็นผู้ซื้อ มูลค่าเป็นเงินจ�านวน 229,149,954 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจ�านวน 229,149,954 บาท ถูกประเมินบนพื้นฐานของความประสงค์ของ 

ผู้ซื้อและผู้ขายภายหลังจากพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

    (1)  ประมาณการเงนิทนุหมนุเวยีนของ portfolio ในส่วนทีเ่ป็นทรพัย์สนิเดมิของ บบส.สาทร

    (2)  อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีสุทธิของบบส. สาทร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่  

         ตรวจ สอบแล้ว โดยพิจารณาจากขนาดของมูลค่าตามบัญชีสุทธิ และค่าตอบแทนที่ 

         ได้จากการขาย บบส. สาทร เท่ากับ P/B คูณ 1 เท่า

2. ภายหลังจากการขายหุ้น บบส. สาทร เสร็จสิ้น ธนาคารจะขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ

ธนาคารประกอบด้วยสินทรัพย์ที่เป็นบรรษัทธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชื่อ

รายย่อยที่มีหลักประกันตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิในจ�านวน 2,908,734,150 บาท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552  ให้แก่ บบส สาทร. โดยจะช�าระราคาเป็นเงินสดจ�านวน 2,908,734,150 บาท 

ทั้งนี้ค่าตอบแทนจ�านวน 2,908,734,150 บาท ถูกประเมินบนพื้นฐานของความประสงค์ของ

ผู้ซื้อและผู้ขายภายหลังจากพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

    (1)  ประมาณการกระแสเงินสดของ Sale Portfolio ที่มีอยู่เดิม

    (2)  อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีสุทธิของบบส.สาทร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่

        ตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากขนาดของมูลค่าตามบัญชีสุทธิ และค่าตอบแทนที่ได้  

        จากการขาย NPLs เท่ากับ P/B คูณ 1 เท่า

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

CIMB Group Sdn 

Bhd (“CIMB Group”) 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อย

ละ 99.9 ใน CIMB 

Bank และเป็นผู้ถือ

หุ้นร้อยละ 60 ใน 

CIMB-Principal 

Asset Management 

Berhad (“CPAM”)  

ขายหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จ�ากัด * (“บลจ. บีที”) ที่ธนาคารถือทั้งหมด
ในจ�านวนไม่เกิน 24,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9 ของทุน
จดทะเบียนบริษัท ให้แก่ CPAM  มูลค่ารวมทั้งสิ้น  249,999,930 บาท 
* (บลจ.บที ีได้จดทะเบยีนเปลีย่นชือ่เป็น “บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ�ากดั เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2553)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจ�านวน 249,999,930 บาท ถูกประเมินบนพื้นฐานของความประสงค์ของ

ผู้ซื้อและผู้ขายภายหลังจากพิจารณาในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (“AUM”) ของ บลจ. บีที ที่มีมูลค่า 19.2 พันล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ตามขนาดของ AUM ผลตอบแทนจากการจ�าหน่ายจะเท่ากับ
ราคาต่อมูลค่า AUM (“P/AUM”) คูณด้วยร้อยละ 1.3
2. ผลขาดทุนของบลจ. บีที ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง
3. สินทรัพย์สุทธิที่มีมูลค่า 41.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ ตามขนาดของ
สินทรัพย์สุทธิ ผลตอบแทนจากการจ�าหน่ายจะเท่ากับราคาต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (“P/B”)  
คูณด้วย 5.97 
4. รายการก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ ในประเทศไทย 
ที่มีค่าเฉลี่ย P/AUM คูณร้อยละ 0.9 และ P/B คูณ 1.87 
5. ประมาณการงบการเงินของ บลจ. บีที

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
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ชื่อ และ
ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ โดยมีความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Group Sdn 

Bhd (“CIMB Group”) 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อมของธนาคาร 

น�าระบบ RRCS (Regional Retail Credit System) และ CRDE (Centralized Retail  

Decision Engine) Phase I ของ CIMB Group มาใช้ในการพิจาณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 

โดยธนาคารจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานให้แก่ CIMB Group เป็นเงิน 2 ริงกิต/ใบ

ค�าขอสินเชื่อ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

CIMB Bank Berhad 

(“CIMB Bank”) เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ธนาคารที่ถือหุ้น 

ร้อยละ 93.1 ของ

จ�านวนหุ้นที่ออก

และจ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของธนาคาร

อนุมัติวงเงินสินเชื่อ (Money Market, Foreign Exchange, Derivatives, Structured Swap, 

Swap, Option, Nostro Account, Standby L/C, Foreign Bank Guarantee, Bill Exchange 

Purchase, Bond Trading) ให้แก่ CIMB Bank และบริษัทที่เกี่ยวข้องในวงเงินรวมเท่ากับ 

12.6 พันล้านบาท หรือค�านวณตามเกณฑ์ SLL เท่ากับ 1.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของธนาคาร โดยอัตราผลตอบแทนถูกก�าหนดตามสภาวะตลาดและภายใต้ข้อตกลงและ

เงื่อนไขที่ก�าหนด ณ เวลานั้น

คณะกรรมการธนาคาร(ยกเว้นกรรมการที่เป็น

ตัวแทนของ CIMB Bank ในคณะกรรมการซึ่ง

งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) พิจารณาแล้ว

มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ 

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

CIMB Group Sdn 

Bhd (“CIMB Group”) 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อมของธนาคาร 

น�าระบบ RRCS (Regional Retail Credit System) และ CRDE (Centralized Retail 

Decision Engine) Phase II  ของ CIMB Group มาใช้ในการพิจาณาและอนุมัติสินเชื่อราย

ย่อย โดยธนาคารจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานให้แก่  CIMB Group เป็นเงิน 2 ริงกิต/

ใบค�าขอสินเชื่อ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร  

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
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ชื่อ และ
ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ โดยมีความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารและบริษัท

บริหารสินทรัพย์  

สาทร จ�ากัด (“บบส.

สาทร”) เป็นบริษัทที่

อยู่ในกลุ่มบริษัทของ 

CIMB Group โดย 

CIMB Group เป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อม

การใช้บริการ บบส.สาทร เป็นผู้บริหารจัดการและติดตามแก้ไขหนี้ NPL (Outsourcing) ของ

ธนาคาร ระยะเวลาว่าจ้าง 5 ปี โดยมีอัตราค่าธรรมการการใช้บริการดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมในการบริหารส�าหรับลูกหนี้ NPLที่เป็นสินเชื่อขนาดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจ

ขนาดกลาง-ขนาดย่อม อัตราร้อยละ  25 (ไม่รวม VAT) ของเงิน (เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) 

ที่ได้รับช�าระจากลูกหนี้ที่ได้ส่งมอบให้ด�าเนินการ

2. ค่าธรรมเนียมในการบริหารส�าหรับลูกหนี้รายย่อยทั้งที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน 

อัตราร้อยละ 30 (ไม่รวม VAT)ของเงิน (เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นใด) ที่ได้รับช�าระจากลูกหนี้ที่

ส่งมอบให้ ด�าเนินการทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในข้อ 1) และข้อ 2) ข้างต้นเป็นหลักการคิดค่า

ธรรมเนียมจากผลส�าเร็จของงาน (success basis) และจะมีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวทุกปี

3. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านกฎหมาย(ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา) 

   - ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ บบส.สาทร เป็นผู้ฟ้องด�าเนินคดีเอง ค่าธรรมเนียมในการด�าเนิน   

    การจะเท่ากับค่าธรรมเนียมที่ธนาคารใช้ในการว่าจ้างส�านักงานทนายภายนอกที่ประกาศใช้ 

    อยู่ในขณะนั้น

   - ในกรณีที่ส�านักงานทนายภายนอกเป็นผู้รับด�าเนินการ บบส.สาทร จะเป็นผู้ควบคุมดูแล  

     การด�าเนินการดังกล่าวแทนธนาคารโดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการคดีละ 1,000 บาท 

     ต่อเดือนซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร โดยค่าบริการมีข้อตกลงและ   

    เงื่อนไขเช่นเดียวกับการค้าทั่วไป

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

ธนาคารและ บริษัท

หลักทรัพย์จัดการ

กองทุน  ซีไอเอ็มบี-

พรินซิเพิล  จ�ากัด 

(“บลจ. ซีไอเอ็มบี-

พรินซิเพิล”)  เป็น

บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม

บริษัทของ CIMB 

Group โดย CIMB 

Group มีเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ทางอ้อม

ธนาคารให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่น (In sourcing) แก่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริน

ซิเพิล  โดยธนาคารจะได้รับค่าบริการจากการให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นเป็น

เงินสดจ�านวนทั้งสิ้นประมาณ  1.65  ล้านบาท (มูลค่ารวมตามสัญญาการให้บริการเป็นระยะ

เวลา 1 ปี) โดยการก�าหนดค่าบริการดังกล่าวถูกประเมินพิจารณาจาก

1. ค่าบริการงานด้านระบบเทคโนโลยีประเมินจาก

   - ค่าเสื่อมราคาของแต่ละระบบ

   - การดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

   - ค่าบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อเครือข่าย

   - ราคาตลาด

2. ค่าบริการงานด้านทรัพยากรบุคคล ประเมินจาก ราคาสูงกว่าราคาตลาดซึ่งอยู่ที่ 150 บาท

เล็กน้อย

3. ค่าบริการงานด้านส�านักงาน ประเมินจากค่าบริการภายนอก ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของธนาคาร

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

ธนาคารและบริษัท

บริหารสินทรัพย์  

สาทร  จ�ากัด (“บบส.

สาทร”) เป็นบริษัทที่

อยู่ในกลุ่มบริษัทของ 

CIMB Group โดย 

CIMB Group เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อม

ธนาคารให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่น (In sourcing) แก่ บบส. สาทรโดยธนาคาร

จะได้รับค่าบริการจากการให้บริการด้านงานสนับสนุนและบริการอื่นเป็นเงินสดจ�านวนทั้งสิ้น

ประมาณ  7  ล้านบาท (มูลค่ารวมตามสัญญาการให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี)  ดังนี้

1. ค่าบริการงานด้านระบบเทคโนโลยี ประเมิน จากค่าใช้จ่ายของแต่ละระบบและชั่วโมง 

แรงงานที่ใช้ในการดูแลรักษาระบบ

2. ค่าบริการงานด้านทรัพยากรบุคคลประเมินจากราคาสูงกว่าราคาตลาดซึ่งอยู่ที่ 150 บาท

เล็กน้อย

3. ค่าบริการงานด้านปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อประเมินจาก

   - งานจดจ�านองหลักประกัน  ใช้อัตราเดียวกับ ที่ธนาคารคิดกับลูกค้า

   - สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ อิงตามชั่วโมงแรงงานที่ให้บริการแก่ บบส. สาทร

   - พิธีการสินเชื่อ เช่น การเป็นตัวแทนติดตามหนี้ เป็นต้น อิงตามชั่วโมงแรงงานที่ห้บริการ

แก่ บบส. สาทร

4. ค่าบริการงานด้านบัญชีและการเงินค�านวณจากชั่วโมงแรงงานที่ให้บริการแก่ บบส.สาทร

ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคารคณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้ หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าว

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

ธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
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ชื่อ และ
ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่ารายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ โดยมีความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

CIMB Bank Berhad 

(“CIMB Bank”) เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ธนาคารที่ถือหุ้นร้อย

ละ 93.1 ของจ�านวน

หุ้นที่ออกและจ�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของ

ธนาคาร

น�าระบบ ALM (Asset and Liability Management)  ของ CIMB Bank มาใช้ในการควบคุม

ดูแลความเสี่ยงตามเกณฑ์ Basel II Pillar 2 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารจะจ่าย

ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานให้แก่ CIMB Bank เป็นเงินประมาณ 0.8  ล้านบาทต่อปีเป็น

ระยะเวลา3  ปี ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร 

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 

ในคณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือสูญเสียรายได้หรือประโยชน์

จากการเข้าท�ารายการ โดยอัตราค่าใช้จ่ายที่

ธนาคารจ่ายให้ CIMB Group อยู่ในอัตราที่

ค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงุทนใน

โครงการ อีกทั้งรายการดังกล่าวเป็นไป

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร 

ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและไม่ได้เป็น

การเอื้อประโยชน์ต่อ CIMB Bank

CIMB Group Sdn 

Bhd (“CIMB Group”) 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อมของธนาคาร 

น�าระบบ CIMB Clicks ของ CIMB Group มาใช้ในโครงการ CIMB Clicks (ประเทศไทย) 

ซึ่งเป็นระบบให้บริการลูกค้าในการท�าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 

โดยธนาคารจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ระบบงานให้แก่  CIMB Group เป็นเงิน 12.9 ริงกิต 

หรือประมาณ129.7 บาท/ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร 

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank 

ในคณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับ

ความเสียหายหรือเสียประโยชน์จากการเข้า

ท�ารายการ เนื่องจากอัตราค่าบริการที่ธนาคาร

จ่ายให้แก่บริษัทผู้ท�าการพัฒนาระบบได้รับ

ส่วนลดจากการเจรจาต่อรองราคาของ CIMB 

Group อีกทั้งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและไม่ได้เป็นการ

เอื้อประโยชน์ต่อ CIMB Group

CIMB Bank Berhad 

(“CIMB Bank”) เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ธนาคารที่ถือหุ้น

ร้อยละ 93.1 ของ

จ�านวนหุ้นที่ออก

และจ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของธนาคาร

CIMB Bank อนุญาตให้ธนาคารใช้สิทธิการใช้งาน Team Audit Management Software  

โดยไม่คิดค่าบริการ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับความเสีย

หายหรือสูญเสียรายได้หรือประโยชน์จากการ

เข้าท�ารายการ อีกทั้งรายการดังกล่าวเป็นไป

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร 

ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

CIMB Group Sdn 

Bhd (“CIMB Group”) 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทางอ้อมของธนาคาร 

CIMB Group  จะพัฒนาโครงการ 1Platform เพื่อจัดท�าระบบ Core Banking ภายในกลุ่ม

ทั้ง 4 ประเทศ  (มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย) อันเป็นการจัดท�าและวางมาตรฐาน

กระบวนการด�าเนินงานส�าหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อ ในระดับภูมิภาค โดย CIMB 

Group จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการพัฒนาระบบงาน  ส่วนธนาคารจะจ่าย

ค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง (actual utilization rate) คิดเป็นจ�านวนประมาณ 2.2 พัน

ล้านบาท  ซึ่งค่าบริการดังกล่าวนี้ก�าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งต้องประเมินจากข้อมูล

รายการของธนาคาร และข้อมูลรายการของ CIMB Group คาดว่าจะได้ผลสรุปภายในเดือน

เมษายน 2554

หลังจากการพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจ

เกิดกับธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร (ยกเว้น

กรรมการที่เป็นตัวแทนของ CIMB Bank ใน

คณะกรรมการซึ่งงดออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นี้) มีความเห็นว่า ธนาคารจะไม่ได้รับความเสีย

หายหรือเสียประโยชน์จากการเข้าท�ารายการ 

เนื่องจาก CIMB Group จะเป็นผู้รับผิดชอบค่า

ใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งค่า

ใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกน�ามา Charge back ใน

ภายหลงั ตามการใช้งานจรงิ (actual utilization 

rate) ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน บนพื้นฐานการ

ท�า Cost recovery อีกทั้งรายการดังกล่าวเป็น

ไปเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร 

ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและไม่ได้

เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อ CIMB Group
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รายการสินเชื่อ เงินฝาก และภาระผูกพัน  
ธนาคารมเีงนิให้สนิเชือ่ ภาระผกูพนัและเงนิฝากกบักจิการทีธ่นาคารและบรษิทัย่อย หรอืกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ขึ้นไปหรือต�าแหน่งเทียบเท่าถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10  ขึ้นไปของทุนที่ช�าระแล้วของกิจการนั้น ดังนี้

รายชื่อบริษัท

31 ธันวาคม 2553 ลักษณะความสัมพันธ์
ภาระผูกพัน
 (ล้านบาท) 

ธนาคาร

เงินให้สินเชื่อ
คงค้าง/เงินลงทุน

ในลูกหนี้

เงินฝาก ธนาคาร
ถือหุ้นอยู่ 

(%)

ถือหุ้นใน
ธนาคาร (%)

มีผู้บริหารร่วมกัน

บริษัทแม่
CIMB Bank Berhad
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่
- จ่ายอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ประเภท Range Accrual Swap
- จ่าย 
- รับ

12,854
12,854

391
385 

93.15

ดาโต๊ะ โรเบร์ิต แชบ เด๊า เมง็
นายเคนนี คิม
นางวาทนันท์ พีเทอร์สิค
เป็นกรรมการ

บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอ
เอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บีที จ�ากัด)

55 109 99.99
นายลี เต็ก เส็ง
เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

บจ.บีที ลีสซิ่ง 2,260 31 99.99 นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นายธาดา จารุกิจไพศาล
เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ�ากัด (เดิมชื่อ  
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
บีที จ�ากัด”) (โอนขายแล้วเมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2553)

17 99.99
นายเอกชัย ติวุตานนท์
เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

บจ.ซีที คอลล์ จ�ากัด 
(เดิมชื่อ “ บจ.บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ”) 4 1     99.99 

นายเอกชัย ติวุตานนท์
นายทรงวุฒิ บัวเข็ม
นายสุรินทร์ ภควลีธร
เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

บจ. บีที ประกันภัย
(โอนขายแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2553)

57 99.99

นายปรีชา อุ่นจิตติ
นายเอกชัย ติวุตานนท์
นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นายธาดา จารุกิจไพศาล
เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

บจ. บริหารสินทรัพย์สาทร 
(โอนขายแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2553)

30     99.99 
นายเอกชัย ติวุตานนท์
นายฐาภพ คลี่สุวรรณ
เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

บง. กรุงไทยธนกิจ จ�ากัด (มหาชน)* 254 99.10

บจ. เวิลด์ลีส
(เดมิชือ่ “บรษิทั บที ีเวลิด์ลสี จ�ากดั”) 200 528 37 75.04

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
นายธาดา จารุกิจไพศาล
เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
CIMB Bank (L)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อ
- สัญญาขาย 

2,500

2,135

บริษัทอื่น 126 340

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้บริหารของธนาคาร

* อยู่ระหว่างด�าเนินการช�าระบัญชี
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2. ธนาคารไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคารรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5  ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของธนาคาร

ความเป็นมาของรายการระหว่างกันและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกนัซึง่ธนาคารมเีงนิให้สนิเชือ่และภาระผกูพนักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปหรอืต�าแหน่ง

เทียบเท่านั้น เป็นการให้กู้ยืมซึ่งเป็นสวัสดิการของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยสวัสดิการส�าหรับพนักงานของธนาคาร   

รายการระหว่างกันซึ่งธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ ภาระผูกพัน และเงินฝากแก่กิจการที่ธนาคารหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้บริหารระดับ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปหรือต�าแหน่งเทียบเท่า ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ช�าระแล้วของกิจการ บางส่วน 

เป็นเงินกู้ที่โอนมาจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร บางส่วนมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้และบางส่วนเป็นเงินให้ 

สินเชื่อใหม่ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดทั่วไปและเป็นเงื่อนไขปกติของการท�าธุรกิจ  

ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ตามข้อบังคับของธนาคาร การอนุมัติรายการระหว่างกันของธนาคารจะต้องผ่านขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ

ของธนาคาร รวมทัง้ต้องผ่านการวเิคราะห์และการให้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการทีม่อี�านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการธนาคาร โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว   

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ารายการระหว่างกันของธนาคาร เป็นรายการซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจทั่วไป  โดยทุกรายการได้ด�าเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 

ในการอนมุตัติามทีก่�าหนด  และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของของหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง มคีวามเป็นไปได้ว่าการท�ารายการระหว่าง

กันในอนาคตจะยังคงเกิดขึ้นตามการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร  ซึ่งธนาคารได้มีการก�าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติและทบทวน

รายการอย่างชัดเจนไว้แล้ว 

4. การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดโครงสร้าง วางนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ธุรกิจ

ของธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี   

•  องค์กรและสภาพแวดล้อม
ธนาคารมีการจัดองค์กรโดยค�านึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  รวมทั้งระบบ

ควบคุมติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เป็น

ไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและมีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ธนาคารมีการจัดท�าแผนธุรกิจระยะ

สั้นและระยะกลางเพื่อก�าหนดแผนกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานระดับบริหารทั้งองค์กรได้ทราบและ 

น�าไปด�าเนินการให้บรรลุแผนและเป้าหมายที่วางไว้

•  การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารให้ความส�าคญัต่อการบรหิารและจดัการความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก  คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อก�าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้  สายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและระเบียบงานต่างๆ ด้านบริหาร

ความเสี่ยงของธนาคาร 

•  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ธนาคารมกีารก�าหนดและทบทวน ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และอ�านาจการอนมุตัวิงเงนิของผูบ้รหิารแต่ละระดบัรวมทัง้มกีารแบ่งแยกหน้าที่

ระหว่างผูบ้รหิารระดบัต่างๆอย่างชดัเจนเป็นกลไกส�าคญัในการถ่วงดลุอ�านาจการบรหิาร (Check and Balance) โดยจดัท�าเป็นระเบยีบงาน

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ 

ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการให้สินเชื่อแก่ หรือลงทุนในกิจการที่ธนาคาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารระดับสูงของ

ธนาคาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีที่มีการท�าธุรกรรมดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาทุกครั้ง ส่วนธุรกรรมการขาย ให้ ให้เช่า  

รบัซือ้ หรอืเช่าทรพัย์สนิใดๆ กบักรรมการผูม้อี�านาจจดัการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวจะต้องปฏบิตัติามนโยบายที่

ธนาคารก�าหนดนอกจากนี ้ธนาคารมฝ่ีายก�ากบัการปฏบิตังิาน ท�าหน้าทีต่ดิตามควบคมุการด�าเนนิงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร  และมีด้านตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท�าหน้าที่ตรวจ

สอบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ธนาคารใช้นโยบายและวิธีการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร ธนาคาร

มีการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ส�าคัญๆ ได้อย่าง 

เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารมีระเบียบเกี่ยวกับระบบการควบคุมเอกสารส�าคัญด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้

ในการติดตามและจัดเก็บเอกสารส�าคัญต่างๆได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม นอกจากนี้ ธนาคารมีการสื่อสารนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน 

ไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

• ระบบการกำากับและติดตาม
ธนาคารมรีะบบการก�ากบัและตดิตามการปฏบิตัติามวตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน

ระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคารมีการจัดท�าแผนงานประจ�าปี ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้การด�าเนิน

การมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะก�ากับดูแลให้มี 

การปฎิบัติ ปรับปรุงแก้ไข หรือการด�าเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินการ

หรือการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ง. การประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารมีการก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี  โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน

ทกุๆไตรมาส มกีารก�าหนดวาระการประชมุเพือ่ทราบและเพือ่พจิารณาอย่างชดัเจน และอาจจดัให้มกีารประชมุวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความ

เหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ไปยัง 

คณะกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณา ศึกษาวาระการ

ประชุมอย่างเพียงพอและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม เลขานุการคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็น 

ลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพร้อมส�าหรับให้คณะกรรมการและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

จ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  

ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ  น�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นที่กรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว ที่ก�าหนดสอดคล้อง 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ โดยการประเมินได้แบ่งออกเป็น 6  ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  2) บทบาท 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  3) การประชมุคณะกรรมการ   4) การท�าหน้าทีข่องกรรมการ  5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร  ในปี  2553  เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารได้ส่งแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

ให้แก่กรรมการแต่ละคน เพือ่ก�าหนดบรรทดัฐานใช้เปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานตามกฎบตัรของคณะกรรมการ และน�าเสนอในทีป่ระชมุ

คณะกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป         

ฉ. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้เปิดเผยจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ 

บริษทัมหาชนและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทีก่�ากับดูแล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารมีอัตราที่เหมาะสม   

เปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของนิติบุคคลอื่นที่เป็นประเภทและมีขนาดใกล้เคียงกับธนาคาร โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

• ธนาคารก�าหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการไว้ในข้อบังคับของธนาคารในลักษณะกว้างๆ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับ 

 เปลี่ยนได้ตามผลการด�าเนินงานและเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยก�าหนดให้กรรมการของธนาคารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก 

 ธนาคารในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา 

 อนุมัติ  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี 

 ผลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได้  ทัง้นี ้ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนกังานหรอืลกูจ้างของธนาคารซึง่ได้รบัเลอืกตัง้เป็น

 กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร

• คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการสร้างผลตอบแทนระยะยาว 

 ให้กับธนาคารและผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารในปี 2553  มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายดังนี้  
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ช. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ธนาคารมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและศึกษา 

ดูงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล โดยกรรมการธนาคารส่วนใหญ่ ได้ผ่านการ 

ฝึกอบรมหลกัสตูรการเป็นกรรมการบรษิทัจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้แก่ หลกัสตูร 

Directors Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditaion Program (DAP) ทั้งนี้ ได้แสดงรายละเอียดการฝึกอบรม

ของกรรมการโดย IOD ไว้ที่ประวัติคณะกรรมการธนาคาร ส�าหรับกรรมการใหม่ ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยมีการแนะน�าภาพรวม 

การด�าเนินงานของธนาคาร แผนธุรกิจ แผนงานประจ�า พร้อมทั้งได้ส่งมอบคู่มือกรรมการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  

ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ “กรรมการ“ และ “คณะกรรมการ” รวมทั้งรวบรวมกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ  

ที่กรรมการควรทราบในฐานะการเป็นกรรมการ   

ซ. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้ด้านทรัพยากรบุคคล จัดท�า

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญใน

การบริหารและด�าเนินธุรกิจได้ ทั้งสามารถสืบทอดต�าแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ มากกว่า 1 ปี โดยมีขั้นตอนส�าคัญใน

การด�าเนินการ เพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. ก�าหนดต�าแหน่งที่ส�าคัญในการด�าเนินกิจการธนาคารในแต่ละสายงาน/ด้าน

2. ก�าหนดคุณสมบัติที่ต้องการของผู้สืบทอดต�าแหน่ง 

3. ก�าหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงาน/ด้าน ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดต�าแหน่งได้ทันทีหรือภายใน 1 ปี

ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรอง
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 (ประจ�าปี 2543) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรอง โดยใช้วิธีแบบ 
เหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ 130,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ 88,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน
ค่ารับรอง
ประธานกรรมการ 70,000 บาทต่อเดือน

  หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมและค่ารับรองดังกล่าวข้างต้น ให้ประธานและกรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง และให้จ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543  เป็นต้นไป)

ค่าตอบแทนเพิ่มเติมกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
(มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 12/2543) วันที่25  พฤษภาคม 2543)

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย        52,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ 40,000 บาทต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในฐานะที่คณะกรรมการตรวจสอบเข้าตรวจสอบบริษัทในเครือ ธนาคารจ่ายให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้า

ตรวจสอบ บรษิทั บที ีทีป่รกึษาธรุกจิ จ�ากดั เท่านัน้  ส่วนบรษิทัในเครอืแห่งอืน่ แต่ละแห่งท�าการจ่ายเอง ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 21/2545 วันที่ 18  ธันวาคม 2545

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ     8,000 บาทต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทในเครือ 

 (บริษัทในเครือเป็นผู้จ่าย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 4/2544 วันที่ 21 มีนาคม 2544)

ประธานกรรมการ 33,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ     22,000 บาทต่อเดือน

 (ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้ประธานและกรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง)

นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีข้อพิจารณาในกรณีต่อไปนี้
•  ในกรณทีีค่ณะกรรมการตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่เป็นคณะกรรมการอืน่เพือ่ด�าเนนิกจิการอย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่างโดยจะก�าหนดเงือ่นไข 
 อย่างใดก็ได้ กรรมการอื่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ�าเหน็จเพิ่มจากการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามที่ประชุม 
 คณะกรรมการก�าหนด
•  ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคาร คณะกรรมการ 
 จะก�าหนดค่าจ้างและบ�าเหน็จรางวัลได้ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
•  คณะกรรมการมหีน้าทีเ่ปิดเผยจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตามหลกัเกณฑ์พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และ 
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
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สายงาน/หน่วยงาน                                                 จำานวนพนักงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน

สายบริการธุรกรรมการเงิน       36 คน

สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ 198 คน

สายกลยุทธ์และการเงิน 107 คน

สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม     147 คน

ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย   89 คน

ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย 1,103 คน

สายบรรษัทธุรกิจ       96 คน

สายบริหารความเสี่ยง 84 คน

สายบริหารเงิน 55 คน

สายวาณิชธนกิจ 18 คน

สายสารสนเทศและปฏิบัติการ 709 คน

ด้านตรวจสอบภายใน 49 คน

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 47 คน

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน 16 คน

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  14 คน

ส�านักสื่อสารองค์กร 14 คน

รวม        2,783       คน

นโยบายในการพัฒนาพนักงานและการจัดทำาแผนบริหารงานบุคคล
ในปี  2553 ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้เริ่มใช้ระบบ e-HR ในการปฏิบัติงานของด้านบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนที่ซ�้าซ้อน และลดปริมาณงานเอกสารที่เคยมีอยู่เดิม จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้น�าระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจาก CIMB Group ซึ่ง
เป็นส�านักงานใหญ่ของธนาคารในประเทศมาเลเซียมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความแม่นย�า โปร่งใส และเป็นธรรมแก่พนักงานในธนาคาร ยก
ตวัอย่างเช่น ดชันวีดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Index : KPI) เป็นเครือ่งมอืช่วยประเมนิการท�างานของพนกังาน นอกเหนอืจากการ
พัฒนาระบบต่างๆ แล้ว ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จะท�าการวิเคราะห์ความต้องการด้านทักษะ, ความรู้, และความสามารถของพนักงาน  

ในหน่วยงานต่างๆ โดยมกีารวางแผนการพฒันาพนกังานร่วมกบัแผนฝึกอบรมควบคูก่นัไป รวมถงึการพฒันาผูบ้รหิารให้มศีกัยภาพมากยิง้ขึน้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ในปี 2553 ธนาคารได้ริเริ่มปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น เพิ่มสวัสดิการพนักงานประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
สนิเชือ่รถยนต์ สนิเชือ่บคุคล และสนิเชือ่เพือ่การศกึษา  รวมถงึการเพิม่อตัราการเบกิค่ารกัษาพยาบาล  และอตัราการตรวจสขุภาพประจ�าปี 
ซึง่ท�าให้ธนาคารสามารถแข่งขนักบัธนาคารชัน้น�าของประเทศได้  และรกัษาพนกังานทีม่คีณุภาพให้คงอยูก่บัธนาคารได้ในทีส่ดุ ค่าตอบแทน
ในรปูของเงนิเดอืนประจ�าทีท่างธนาคารจ่ายให้แก่พนกังานในปีบญัชดีงักล่าวเป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 1,415.3 ล้านบาท  และทางธนาคารยงัคง
มีแผนที่จะปรับปรุงสวัสดิการเพื่อพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท�าให้ธนาคารเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มีสวัสดิการดึงดูดให้คนทั่วไป

สนใจ และต้องการเข้าร่วมงานกับธนาคารต่อไป

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในปี 2553 ธนาคารได้จดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานรวมทัง้สิน้ 183 หลกัสตูรตามแผนของการพฒันาพนกังาน โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมภายใน
ธนาคาร  83  หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก 100 หลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท โดยมีจ�านวนพนักงานเข้ารับ
การอบรมทั้งหมด 18,611  ครั้ง ซึ่งในจ�านวนนี้พนักงานบางคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร เมื่อคิดค�านวณเป็นจ�านวนวันอบรม
ต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 6.2 วันต่อคนต่อปี ตัวอย่างหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรม อาทิเช่น  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ การฝึกอบรม 

ด้านสินเชื่อ การปฏิบัติงานสาขา และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น                                                    

องค์กรและบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีพนักงานที่ประจ�าอยู่สาขาจ�านวน 1,029 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ส�านักงานใหญ่ จ�านวน  

1,754 คน รวมมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 2,783 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักๆ ดังนี้

4. ก�าหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงาน/ด้าน ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดต�าแหน่งได้ภายในระยะมากกว่า 1 ปี 

 ขึ้นไป

5. ก�าหนดและวางตัวพนักงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงเป็นพิเศษที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอด ต�าแหน่งในโอกาสต่อไป

6. วางแผนพัฒนาผู้บริหารที่ก�าหนดและวางตัว รวมทั้งกลุ่มพนักงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อม

7. ทบทวนและจัดท�าแผนประจ�าปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารภายในไตรมาส 3 ของแต่ละปี
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(คณะ) ได้แก่ คณะฯตรวจสอบ คณะฯ ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะฯ จัดการ คณะฯ

บริหารความเสี่ยง คณะฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต คณะฯ พิจารณาสินเชื่อระดับ 2 คณะฯ

ธรุกจิรายย่อย คณะฯ บรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ คณะฯ IT Strategic Planning คณะฯ Market 

Risk Committee Thailand คณะฯ การตลาดและการติดต่อสื่อสาร คณะฯ Basel II และคณะฯ

พิจารณาสินเชื่อระดับ 3 

ก. คณะกรรมการธนาคาร

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
หมายความถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียว มิได้เป็นผู้บริหารของธนาคาร อาจเป็นหรือไม่เป็น

กรรมการอิสระก็ได้

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หมายความถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคาร มีเงินเดือนประจ�าในธนาคาร กรรมการที่มีส่วน

ร่วมในการบริหารงานตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 

ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
หมายความถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ กรรมการรายหนึ่งหรือหลายรายที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ที่สามารถลงนาม 

เพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของแต่ละรายสามารถให้ตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม กรรมการผู้ไม่มี

อ�านาจลงนามไม่สามารถลงนามเพื่อผูกพันธนาคารกับบุคคลภายนอกได้

4. กรรมการอิสระ
หมายความถึงกรรมการที่ไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นอันอาจมี 

ผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

(ก)  ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม 

  ของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

  ธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะ 

  ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอื ทีป่รกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

  ผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 

(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง  

  และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 

  ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ง)   ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม 

  ของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  

  หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

  ผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ 

โครงสร้างการจัดการของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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  ส�านักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 

  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ 

  ให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึการกระท�าอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้ผูข้ออนญุาตหรอื 

  คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท 

  ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว 

  โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพจิารณา 

  ภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

  ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัท 

  ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(ฉ)  ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบั 

  ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

  ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 

  ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

  กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่ 

  มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น 

  เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

  การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ร่วมตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ความในวรรคหนึ่ง (ข) 

(ง) (จ) และ (ฉ) ในส่วนที่ก�าหนดให้พิจาณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของธนาคาร ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 

ก.ล.ต. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ข. อำานาจของคณะกรรมการธนาคาร

1. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร ก�าหนดจ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่ 

 พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารหรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้ธนาคาร และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆตามที่เห็นว่าจ�าเป็นเหมาะสม เพื่อช่วยควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการของ 

 ธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3. คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของ 

 ธนาคารและก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

4. คณะกรรมการธนาคารอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน 

 คณะกรรมการธนาคารก็ได้ 

5. ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร กรรมการคนหนึง่มหีนึง่เสยีงในการลงคะแนน แต่กรรมการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งใดจะไม่มสีทิธิ 

 ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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ค. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในลักษณะที่เห็นโดยสุจริตว่าเป็นไป 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ก�าหนดทศิทาง วสิยัทศัน์ เป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ์ การบรหิารงาน การใช้ทรพัยากร การก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิกจิการ ทศิทาง 

 การด�าเนนิงานของธนาคาร และก�ากบัตดิตามดแูลการด�าเนนิกจิการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 และประสิทธิผล

2. สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ ตลอดจนสนบัสนนุการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้ เปิดช่องทาง 

 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

3. สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อด�ารง 

 ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

4. ทบทวนและอนุมัติงบประมาณในการด�าเนินงานโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ

5. มอบหมายอ�านาจให้ผู้บริหารสามารถด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่หากเป็นกรณีที่เป็นเรื่องส�าคัญ มีผลกระทบสูงและ 

 เป็นเรื่องที่มิใช่ธุรกิจปกติของธนาคาร เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน การลงทุนในธุรกิจอื่น การควบรวมกิจการ การจ�าหน่าย 

 สินทรัพย์ และรายจ่ายลงทุน หรือหากเป็นเรื่องที่ต้องขอให้คณะกรรมการให้สัตยาบัน ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ผู้บริหารมีความขัดแย้ง 

 ทางผลประโยชน์ และหากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

6. ก�าหนดเรื่องที่ฝ่ายจัดการจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร

7. ก�าหนดมาตรการเพือ่ให้ฝ่ายจดัการมกีารถ่ายทอดและดแูลให้มกีารถ่ายทอดนโยบายเป้าหมายต่างๆ ไปยงัพนกังานทกุระดบัขององค์กร

8. ก�ากับ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้ธนาคารด�าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

9. ก�ากับดูแลให้ธนาคารมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10. ด�าเนินการให้ธนาคารมีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของธนาคาร 

 ก�าหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนเพือ่ป้องกนัและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดนโยบายและวธิกีารควบคมุดแูลไม่ให้ผูบ้รหิาร

 และผูท้ีเ่กีย่วข้องน�าข้อมลูภายในของธนาคารไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน พร้อมทัง้มกีารประเมนิผลและทบทวนความเพยีงพอของระบบ

 การควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

11. ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

12. เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทในเครือให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ 

 การเงิน และดูแลให้มีการจัดท�าบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 ได้ในภายหลัง 

13. จัดให้มีระบบการรายงานผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงว่า เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ 

 คณะกรรมการธนาคารสามารถติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

14. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างและบ�าเหน็จประจ�าปี โดยค�านึงถึงหน้าที่

 ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา

15. พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินบ�าเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้กับ 

 ธนาคาร โดยจะเป็นผู้ท�าการประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้ ตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ

16. แต่งตั้งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร หรือขอรับความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก เพื่อช่วยเหลือให้ 

 ความคิดเห็นในกิจการงานของธนาคารด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร พร้อมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนและบ�าเหน็จตามที่เห็นสมควร

17. แต่งตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่เป็นคณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ก�ากบัดแูลกจิการของธนาคารแทนคณะกรรมการธนาคารในด้านที่ได้รบัมอบ 

 หมาย พร้อมทัง้ก�าหนดค่าตอบแทนและบ�าเหนจ็ให้ตามทีเ่หน็สมควร คณะกรรมการชดุย่อยสามารถจดัจ้างทีป่รกึษาทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะ

 ด้านมาให้ความเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนจัดให้มีพนักงานประจ�าท�าหน้าที่ติดตาม หาข้อมูล ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการท�างานของ 

 คณะกรรมการชุดย่อยด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารได้

18. ดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

19. แต่งตัง้เลขานกุารของคณะกรรมการธนาคารเพือ่ช่วยดแูลกจิกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการธนาคาร และช่วยให้คณะกรรมการธนาคาร 

 และธนาคารปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

20. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายหรือกฎบัตรของคณะกรรมการ และ 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

21. จัดให้มีการควบคุมดูแลและทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิผลและมีความสอดคล้องกันทั้งองค์กร

22. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจ�าทุกปี
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คณะกรรมการธนาคารต้องพร้อมทีจ่ะตดัสนิใจโดยไม่อยูภ่ายใต้การครอบง�าใดๆและพร้อมทีจ่ะคดัค้านในกรณทีีม่คีวามเหน็ขดัแย้งหรอืกรณขีอง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนอนุมัติรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติตามที่เห็นสมควร โดยยึดหลักการดังนี้ 

หลักความพอเพียง 
• กระท�าการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

• การตัดสินใจนั้นได้กระท�าอย่างระมัดระวัง และ

• การตัดสินใจนั้นได้กระท�าอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน

หลักความระมัดระวัง 
• ท�าโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นจะพึงกระท�า

• ท�าโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ และ

• ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่ถูกต้อง

หลักความซื่อตรง 
• การกระท�านั้นมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ

• การตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• การไม่น�าข้อมูลหรือโอกาสของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

ง. การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนกรรมการ

เป็นอ�านาจหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคาร ธนาคารมีกระบวนการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาท�าหน้าที่พิจารณา

คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด และ 

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอน

กรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารดังนี้

1. โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการของธนาคารไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยจ�านวนกรรมการ 

 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการออกคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการของธนาคารให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารตามข้อบงัคบัของธนาคาร 

 ข้อ 16. คือ

 ก. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

 ข. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล หรอืหลายคนตามจ�านวนกรรมการทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ 

  ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้ตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควรโดยในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

  หรือหลายคน ให้แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม  

  (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 ค. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืก 

  ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

  เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ใช้การจับสลากตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก�าหนด       

 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากต�าแหน่ง และ  

 ในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 

4. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่เป็นผู้สรรหา 

 บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 

 คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีว่่างลงจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน ทัง้นี ้มตคิณะกรรมการธนาคารจะต้องมคีะแนนไม่น้อยกว่า  

 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ได้ให้อ�านาจธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ถอดถอนกรรมการหรือบุคคล 

ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของธนาคารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของธนาคาร

แห่งประเทศไทยออกจากต�าแหน่งได้ และให้ธนาคารแต่งตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

ดังกล่าวแทนและให้ถือว่าค�าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมการนี้เป็นที่สิ้นสุด
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จ. องค์ประกอบคณะกรรมการธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการ 8 คน  ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”) ได้มอบหมายให้บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารในฐานะเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank 

จ�านวน 2 ท่าน คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  และ  นายเคนนี คิม  

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารคือ นายปรีชา  อุ่นจิตติ  และ นายสุภัค  ศิวะรักษ์ โดยกรรมการทั้งสองลงลายมือชื่อ 

ร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของธนาคาร

ฉ. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและรัดกุม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3. คณะกรรมการจัดการ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 

6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2

7. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย

8. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

9. คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee

10. คณะกรรมการ Market Risk Committee Thailand

11. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร

12. คณะกรรมการ Basel II Steering Committee

13. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3

1. นายจักรมณฑ์   ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ

3. นายสุคนธ์    กาญจนหัตถกิจ  กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ

5. นางวาทนันทน์    พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. นายปรีชา   อุ่นจิตติ กรรมการ

7. นายเคนนี    คิม กรรมการ

8. นายสุภัค    ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ                                            เป็นประธาน

2. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม        กรรมการอิสระ                                            เป็นกรรมการ

3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ                                            เป็นกรรมการ

นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่           เป็นเลขานุการด้านตรวจสอบภายใน

นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ผู้อ�านวยการอาวุโส      เป็นเลขานุการฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
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1. นางวาทนันทน์  พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ เป็นประธาน

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ เป็นกรรมการ

3. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ   เป็นกรรมการ

4. นายก้องภพ  วัฒนสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป็นเลขานุการ 

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบ ประเมิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเพียงพอ 

2. ดูแลให้มีกระบวนการจัดท�า และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของธนาคารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนรวมทั้งการเปิดเผย 

 ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของธนาคาร

4. สอบทานเพื่อให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแก่องค์กรในระยะยาว

5. สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพในระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบรรษัทภิบาล และ สอบทานสนิเชือ่ตามข้อ 

 ก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

6. ทบทวน และอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

 การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

7. สอบทานรายงานทางการเงิน เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกที่เหมาะสมต่อ คณะกรรมการธนาคาร

 และผู้ถือหุ้น

8. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และหน่วยงานที่มีอ�านาจอื่นๆ รวมทั้งติดตามให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างจริงจัง

9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 

 เปิดเผยในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

10. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

2. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1. ด้านสรรหา

 • ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป) เพือ่ 

  เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

 • คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

 1)  กรรมการธนาคาร

 2) กรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

 3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

 • ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ 

  เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ

 • เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

 • พิจารณาการแต่งตั้งและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทในเครือเป็น 

  ผู้พิจารณาอนุมัติ

2. ด้านก�าหนดค่าตอบแทน

 • ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่รวมถงึจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ที่ให้แก่กรรมการและผูม้อี�านาจ 

  ในการจดัการ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป) โดยต้องมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน โปร่งใส เพือ่เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพจิารณา 

  อนมุตั ิและส่งนโยบายดงักล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมกีารร้องขอ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรือ่งผลประโยชน์และสวสัดกิาร

  ต้องครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกและ

  ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วย)

• ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป)ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับ 

 ผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับ

 ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
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 • ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการ(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป)เพื่อพิจารณาปรับ 

  ผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านงึถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึให้ความส�าคญัการเพิม่มลูค่าของ 

  ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

 • เปิดเผยนโยบายเกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้จดัท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน  

  โดยอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเป้าหมาย การด�าเนนิงาน และความเหน็ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน 

  ประจ�าปีของธนาคารด้วย

 • ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ�ากดั (มหาชน) เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิองธรุกจิธนาคาร 

  พาณิชย์และนโยบายของ CIMB Group

 • พิจารณาและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร 

  พิจารณาอนุมติ

3.  พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

3. คณะกรรมการจัดการ 

หมายเหตุ
* นายลี เต็ก เส็ง ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2554  ในการนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2553 จึงได้มีมติยื่นขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายสุธี โล้วโสภณกุล ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554
 ** ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2554 ได้มมีตยิืน่ขออนมุตัต่ิอธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตัง้ให้ นายธนชยั ธนชยัอารย์ี ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 และเนื่องจากนายธาดา จารุกิจไพศาล ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขาย

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1.  ให้ค�าปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2.  ควบคุม ดูแล และประเมินผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร 

3.  ทบทวน รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร 

4.  พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนและงบประมาณของธนาคาร

5.  ก�าหนดการท�างานร่วมกันระหว่างสายงานและการท�างานระหว่างประเทศ

6.  พิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ส�าคัญอย่างรอบคอบ

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ

3. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ รักษาการ สายวาณิชธนกิจ เป็นกรรมการ

4. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม เป็นกรรมการ

5. นายลี เต็ก เส็ง * รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน เป็นกรรมการ

6. ม.ล.ณัฏฐ์ชัญญา  ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เป็นกรรมการ

7. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ เป็นกรรมการ

8. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน เป็นกรรมการ

9. นางปนุท ณ  เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง    เป็นกรรมการ

10. นายวี คิม เป็ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

11. นายก้องภพ  วัฒนสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ

12. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย เป็นกรรมการ

13. นายธาดา  จารุกิจไพศาล ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารช่องทางการขาย

และเครือข่าย

เป็นกรรมการ

14. นายประภาส  ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการ

15. นายฐาภพ  คลี่สุวรรณ ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน

 เป็นเลขานุการ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นายเคนนี คิม กรรมการ เป็นกรรมการ

และประธานส�ารอง

3. นางดวงพร  สุจริตานุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ

4. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม เป็นกรรมการ

5. นายลี เต็ก เส็ง* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน เป็นกรรมการ

6. ม.ล.ณัฏฐ์ชัญญา  ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เป็นกรรมการ

7. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ เป็นกรรมการ

8. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน เป็นกรรมการ

9. นางปนุท ณ เชียงใหม่ 

   หรือ นางฐิตะวัฒน์  โพธานันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลั่นกรองสินเชื่อ 

เป็นกรรมการ

10. นายวี คิม เป็ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

11. นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย  เป็นกรรมการ

12. ผู้แทนสายบริหารความเสี่ยง  เป็นเลขานุการ

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  จัดสรรเงินกองทุนส�าหรับความเสี่ยงและก�าหนดเพดานความเสี่ยง จัดสรรเงินกองทุนส�าหรับความเสี่ยง (Capital-at-risk : CAR)  

 ไปตามหน่วยงานธุรกิจต่างๆ และตามประเภทของความเสี่ยง ในการจัดสรรเงินกองทุนจะต้องให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่าง 

 เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะมีเงินกองทุนเพียงพอส�าหรับรองรับความเสี่ยงใน 

 กรณีเกิดภาวะวิกฤตด้วย

2. เพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น โดยมีการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็น 

 การด�าเนินการที่เป็นไปตามขอบเขต (Parameters) ที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุม

 3.1 ทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้มี 

  ความสอดคล้องกบันโยบายโดยรวมของกลุม่ธรุกจิและแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีด่ ีรวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ  

  ที่เกี่ยวข้อง

   3.2 เสนอขออนุมัติคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ เสี่ยง

 3.3 ประเมินและทบทวนข้อเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ การลงทุน  การเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจและ 

  ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการอนุมัติในหลักการก่อนที่หน่วยงานจะได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงาน หรือเป็นการให้ 

  ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

  3.4 ก�าหนดและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงการอนุมัติเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ส�าหรับการ 

  ประเมินและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนทบทวน  ความเพียงพอของทรัพยากรส�าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

หมายเหตุ
* นายลี เต็ก เส็ง ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2554  ในการนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2553 จึงได้มีมติยื่นขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายสุธี โล้วโสภณกุล ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554

7.  ทบทวนและให้ความเหน็เกีย่วกบัอ�านาจอนมุตัเิฉพาะในการด�าเนนิการภายในของสายงานต่างๆ ที่ไม่เกีย่วกบัความเสีย่ง ก่อนน�าเสนอ 

 ขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร

8. พิจารณาอนุมัติการทบทวนการปรับปรุงอ�านาจอนุมัติและนโยบายของธนาคารที่มีผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กร

9. ทบทวน ให้ความเห็น พิจารณา และอนุมัติตั้งส�ารองตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสียหายจากกรณีที่ธนาคาร / ผู้บริหารถูกฟ้องร้อง  

 ตามที่น�าเสนอโดยด้านกฎหมาย (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553) 

10. อนุมัติผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่ 3 ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เคยอนุมัติแล้ว (มีผล

 ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2553)

11. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร 

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
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1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นางปนุท  ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง เป็นประธานส�ารอง

3. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ

4. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม เป็นกรรมการ

5. ม.ล. ณัฏฐ์ชัญญา  ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เป็นกรรมการ

6. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ เป็นกรรมการ

7. นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย เป็นกรรมการ

8. นายสุธีร์  โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงิน

เป็นกรรมการ

9. นางฐิตะวัฒน์  โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลั่นกรองสินเชื่อ เป็นกรรมการ

10. นางก�าภู  วิสุทธิผล หัวหน้าทีมอาวุโสทีมนโยบายความเสี่ยงและ

บริหารความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจการเงิน

เป็นกรรมการ

11. น.ส. อภิญญา  ปัญจจิตติ หัวหน้าทีมอาวุโสทีมกลั่นกรองสินเชื่อ 2 เป็นเลขานุการ

4. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การอนุมัติสินเชื่อของผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสายบรรษัทธุรกิจ สายธุรกิจขนาดกลาง- 

 ขนาดย่อม สายธุรกิจรายย่อย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสาร 

 กึง่หนีก้ึง่ทนุ (ส�าหรบัหลกัเกณฑ์เงือ่นไขการลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนพุนัธ์แฝง จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่อนมุตั)ิ

5.  ในการก�ากับการปฏิบัติงาน ก�ากับให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่างๆ และเพดาน 

 ความเสี่ยง (Limits) ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านต่างๆ

6.  การระบุและการวัดความเสี่ยง

 6.1 ก�าหนดวิธีการที่เหมาะสมส�าหรับระบุและวัดความเสี่ยงของฐานะความเสี่ยง (Position) ต่างๆ

 6.2 วางกลยุทธ์ส�าหรับการประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 6.3  อนุมัติวิธีการและเครื่องมือส�าหรับวัดความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

7. ในการรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ ติดตามควบคุมกระบวนการให้สินเชื่อและการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง 

 การแก้ไขสนิเชือ่ที ่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) ให้เป็นไปด้วยความรวดเรว็  เพือ่เสรมิสร้างความมัน่ใจในการรกัษา 

 คุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

8.  ทบทวนแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) หรือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) รวม 

 ถงึแผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิต่อเนือ่ง (Business Continuity Plan) ของหน่วยงานต่างๆของธนาคารและในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ  

 ส�าหรับน�าไปใช้ปฏิบัติเมื่อมีความจ�าเป็น และขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

9.  ทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับอ�านาจอนุมัติเฉพาะในการด�าเนินการภายในของสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงก่อน 

 น�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคาร 

10. ทบทวนและให้ความเหน็เกีย่วกบันโยบายการลงทนุเกีย่วกบัตราสารทนุ ตราสารหนี ้และตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุก่อนน�าเสนอขออนมุตัิ

 ต่อคณะกรรมการธนาคาร

11. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3  ตามที่เห็นสมควร    

12. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  

 ตามที่เห็นเป็นการสมควร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553) 

ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม 

ด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านสินเชื่อและการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมทั้งนโยบายที่ 

 เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และธุรกรรมสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและให้ความเห็น 

 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการธนาคาร (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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6. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ  2

1. นายปรีชา  อุ่นจิตติ กรรมการ เป็นประธาน

2. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นประธานส�ารอง

3. นางปนุท  ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการ

4. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ

5. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม เป็นกรรมการ

6. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ เป็นกรรมการ

7. น.ส. สุมาลี  บุญอนันต์ หัวหน้าทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจบริหารเงิน เป็นกรรมการ

8. นางฐิตะวัฒน์  โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลั่นกรองสินเชื่อ เป็นกรรมการ

9. เจ้าหน้าที่ทีมเลขานุการ

  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

เป็นเลขานุการ

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ  2

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมด้านเครดิตของ 

กลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. พจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิการใดๆ เกีย่วกบัการให้สนิเชือ่ การก่อภาระผกูพนั และการลงทนุในตราสารหนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ
 ที่ไม่มีอนุพันธ์แฝงส�าหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน  500 ล้านบาท
2. พิจารณาอนุมัติการทบทวนวงเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพันส�าหรับลูกค้าและ/หรือ 
 กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                    
3. ให้ความเห็นก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติค�าขอสินเชื่อ  การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้
 กึ่งทุนที่ไม่มีอนุพันธ์แฝงส�าหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นเกินกว่า 500 ล้านบาท  การด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับ 
 การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอนุพันธ์แฝง และการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อที่ให้ต่อผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Parties) 
4. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี ส�าหรับการท�าธุรกรรมที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อรองรับหรือเกินกว่าวงเงินสินเชื่อ 
 ที่มีอยู่
5. ดูแลการให้สินเชื่อของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลของธนาคาร 
 แห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้นโยบายสินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร
6. พจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิการใดๆ เกีย่วกบัหนีท้ีม่ปัีญหาทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจของคณะกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ระดบั 2 และพจิารณา
 ทบทวนการการจัดชั้นหนี้ การตั้งส�ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยรวมถึง 
 การรับช�าระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังต่อไปนี้
 6.1 พิจารณาอนุมัติการรับช�าระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งไม่มีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือ การตัด 
  หนี้สูญ (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินส�ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ ส�าหรับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน  
  500 ล้านบาท

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสายบรรษัทธุรกิจ สายธุรกิจขนาดกลาง- 

 ขนาดย่อม สายธุรกิจรายย่อยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ 

 กึ่งทุน ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการธนาคาร (แล้วแต่กรณี) เพื่อขออนุมัติ

3. ติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการจัดการหนี้ที่มีปัญหา 

4. ก�าหนดเพดานวงเงินส�าหรับ Inter-Bank Limits, Global Counterparty Credit Limits และ Global Country Limits ตามหลักเกณฑ์ 

 ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาและน�าเสนอเพดานวงเงินรวมของการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจแต่ละประเภท (Sectorial  

 Exposure Limits) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินรอการขาย (Non-performing Assets : NPAs) ที่ได้รับ 

 มาจากการตีโอนทรัพย์ช�าระหนี้ หรือที่ได้จากการประมูลจากการขายทอดตลาด 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการและเครื่องมือส�าหรับวัดความเสี่ยงด้านเครดิตก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ 

 ขออนุมัติ

7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
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1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน เป็นกรรมการ

3. นางปนุท ณ เชียงใหม ่   

    หรือนางก�าภู  วิสุทธิผล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

หัวหน้าทีมอาวุโสทีมนโยบายความเสี่ยง

และบริหารความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจการเงิน

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

4. นายนึกรัก  ใบเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

5. นายธาดา  จารุกิจไพศาล** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย

เป็นกรรมการ

6. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย เป็นกรรมการ

7. นายสุธี  ตันธนะ หัวหน้าทีมอาวุโส ทีมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจรายย่อย

และลูกค้าสัมพันธ์

เป็นกรรมการ

และเลขานุการ

  6.2 พิจารณาอนุมัติการรับช�าระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut)  หรือการตัดหนี้สูญ ส�าหรับ 

  ลูกค้าและแก่กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

7. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อให้วงเงิน สินเชื่อนั้นอยู่ภายใต้ 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มธนาคาร

8. ก�าหนดและทบทวนอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยธนาคารให้เหมาะสมส�าหรับสินเชื่อแต่ละราย

9. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขายที่ธนาคารได้รับมาจากการตีโอนทรัพย์ ช�าระหนี้หรือที่ได้จากการ 

 ประมูลจากการขายทอดตลาด โดยรวมถึงการพิจารณาอนุมัติราคาขาย วิธีการขายและเงื่อนไขการช�าระเงิน และการขายสินทรัพย์

 รอการขายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลที่มีต้นทุนของสินทรัพย์รอการขายรวมกันแล้วไม่เกิน 500 ล้านบาท

10. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทัในบรษิทัย่อยของธนาคารเพือ่อนมุตัวิงเงนิสนิเชือ่ การลงทนุ และการรบัช�าระหนี้หรอืปรับปรงุ 

 โครงสร้างหนี้ทั้งไม่มีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินส�ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ที่ตั้งไว้ ส�าหรับลูกค้าและหรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกินเพดานวงเงินสูงสุดตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง 

 การด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขายและ

11. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร  

หมายเหต ุ วงเงนิรวมทัง้สิน้ หมายถงึ วงเงนิให้สนิเชือ่และ/หรอืวงเงนิภาระผกูผนัและ/หรอืเงนิลงทนุส�าหรบัลกูค้าและ/หรอืกลุม่ลกูค้า หรอื

ภาระเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับและ/หรือภาระผูกพันคงค้างและ/หรือภาระเงินลงทุนรวมกันแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

7. คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย

1. วางกลยุทธ์และแนวคิดเชิงรุกเพื่อความเติบโตทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงปัจจัยทางการตลาดและทรัพยากรของธนาคาร สภาพการ 

 แข่งขันและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2. วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาว และตัดสินใจเรื่องการลงทุนของหน่วยงานธุรกิจรายย่อยและบริษัทใน

 เครือที่อยู่ในธุรกิจรายย่อย (รวมทั้งการให้สินเชื่อ การเรียกเก็บหนี้ การรับฝากเงิน สาขาและการบริการของสาขา และโครงสร้าง 

 พื้นฐานของงานสนับสนุน) เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ

3. ให้ความเหน็ชอบแผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ทบทวนและตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานธรุกจิรายย่อยและบรษิทัในเครอื

 ที่อยู่ในธุรกิจรายย่อย

4. ให้ความเหน็ชอบการออกผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ลกูค้ารายย่อย ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการ 

 ธนาคารเพื่อขออนุมัติ ในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ธนาคารไม่เคยมีมาก่อน

5. อนมุตั ิProduct Program ส�าหรบัผลติภณัฑ์และบรกิาร หรอืการเปลีย่นแปลงรปูแบบผลติภณัฑ์หรอืบรกิารธรุกจิรายย่อยและบรษิทั 

 ในเครือ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อก่อนน�าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ 

6. อนมุตักิารออกแคมเปญผลติภณัฑ์สนิเชือ่ทีอ่ยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์เงือ่นไขการให้สนิเชือ่ทีเ่คยได้รบัอนมุตัจิาก คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องแล้ว

หมายเหตุ
** ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2554 ได้มมีตยิืน่ขออนมุตัต่ิอธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตัง้ให้ นายธนชยั ธนชยัอารย์ี ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 และเนื่องจากนายธาดา จารุกิจไพศาล ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขาย
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7. อนุมัติการด�าเนินการภายใต้แผนการตลาด รวมทั้งรายการส่งเสริมการตลาดที่เป็น ATL และ BTL ตามที่ ได้รับการอนุมัติแล้วจาก 

 คณะกรรมการตลาดและการติดต่อสื่อสาร

8. อนุมัติค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนการ ตลาดซึ่งระบุในแผนธุรกิจ 

 และงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

9. อนุมัติอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษส�าหรับโครงการส่งเสริมการขายและการตลาดโดยในการประชุมต้องมีตัวแทนจาก 

 สายบริหารเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

10. ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

8. คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน เป็นกรรมการ

3. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ

4. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม

เป็นกรรมการ

5. นาย ลี เต็ก เส็ง* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน เป็นกรรมการ

6. นางปนุท  ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการ

7. ม.ล. ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เป็นกรรมการ

8. นายสุธีร์  โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภัณฑ์การเงิน

เป็นกรรมการ

9. นายธาดา  จารุกิจไพศาล** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย

เป็นกรรมการ

10. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย เป็นกรรมการ

11. ผู้บริหารสูงสุด ทีมบริหารเงิน เป็นกรรมการ

12. ผู้บริหารสูงสุด ทีมตลาดเงิน เป็นกรรมการ

13. ผู้บริหารสูงสุด 

    ทีมบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

เป็นกรรมการ

14. นางกัญญาพัชร  บุญบันดาล หัวหน้าทีมด้านบริหารเงิน เป็นเลขานุการ

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

1. ดูแลให้ธนาคารมีความสามารถในการบริหารงบกระแสเงินสดอย่างเหมาะสมและสะท้อนต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกรณี 

 มีสถานการณ์ฉุกเฉินในตลาดการเงิน

 2.   ดแูลให้มคีวามหลากหลายในแหล่งเงนิทนุและหลกีเลีย่งการพึง่พาแหล่งเงนิทนุทีม่คีวามผนัผวนในสดัส่วนทีม่ากเกนิไป (ซึง่จะก�ากบั

 โดยการรายงาน 10 อันดับเงินฝาก และเพดานเงินทุนจากแหล่งเงินทุนเดียวตามสัดส่วนของข้อก�าหนดการจัดหาเงินทุน)  

3.  ตัดสินใจในเรื่องระดับทุนส�ารองสภาพคล่องซึ่งต้องคงไว้ในรูปแบบของสินทรัพย์สภาพคล่อง

4.   ดแูลให้มกีารปฏบิตัติามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยเกีย่วกบัสภาพคล่อง และทบทวนสมมตฐิานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง

5. พิจารณาแผนการระดมทุนฉุกเฉิน (Contingency Funding Plan(CFP) ติดตามการจัดการเมื่อสภาพคล่องต�่ากว่าระดับที่ก�าหนด 

 (Liquidity Management Action Triggers) และระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ของ CFP ทบทวน CFP 

 เป็นระยะและดูแลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติครบถ้วนและทดสอบได้

6.  ดูแล ปรับปรุงการทดสอบสภาพคล่องในภาวะวิกฤต (Stress Test) และเหตุการณ์จ�าลองส�าหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ 

 ดูแลให้ธนาคารสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับกรณีภาวะวิกฤตต่างๆ

หมายเหตุ
 * นายลี เต็ก เส็ง ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2554  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2553 จึงได้มีมติยื่นขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายสุธี โล้วโสภณกุล ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554
 ** ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2554 ได้มมีตยิืน่ขออนมุตัต่ิอธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตัง้ให้ นายธนชยั ธนชยัอารย์ี ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 และเนื่องจากนายธาดา จารุกิจไพศาล ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขาย
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1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นประธาน

ส�ารองท่านที่ 1

3. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม

เป็นประธาน

ส�ารองท่านที่ 2

4. นายวี คิม เป็ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

5. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน เป็นกรรมการ

6. ม.ล. ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน เป็นกรรมการ

7. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ

เป็นกรรมการ

8. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย เป็นกรรมการ

9. นายนึกรัก  ใบเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

10. นายกฤษณะ  ตรีถาวรยืนยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านเทคโนโลยี เป็นกรรมการ

และเลขานุการ

7.  ทบทวน Product Programs ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ตระหนักและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและ 

 ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างถูกต้อง

8. เสนอความเห็นเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนส�าหรับงบดุลของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อการขออนุมัติงบดุลทั้งหมด 

 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ 

9.   ทบทวน ประเมนิ และอนมุตักิลยทุธ์การป้องกนัความเสีย่งภายใต้เพดานความเสีย่งต่างๆ (Limit) ทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการธนาคาร

10.  ให้หลักเกณฑ์การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษส�าหรับสายธุรกิจ แต่ไม่รวมถึงตลาดเงินทุนและผลิตภัณฑ์บริหารเงิน

11.  ปรึกษาและตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับ FTP ทั้งหมด

12. วิเคราะห์ ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นถึงผลตอบแทน ยอดจ�าหน่ายและส่วนแบ่ง 

 การตลาด

13. ทบทวนและติดตามผลงานการท�ายอดเงินฝากสะสมเทียบกับเป้าหมายของธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม และ 

 บรรษัทธุรกิจ 

14. ทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและนโยบายการบริหาร 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร

ครอบคลุมถึง : กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

9.  คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
1. ก�าหนดแผนงานด้าน IT ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการและจดัสรรทรพัยากร งบประมาณ และอตัราก�าลงั

2. ก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร 

3.  พจิารณาและตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการเทคโนโลย ีการจดัหา และการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบเทคโนโลย ีรวมทัง้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง

4.  ก�าหนดและควบคมุการประเมนิผลนโยบายหลกัของระบบเทคโนโลยแีละระเบยีบปฏบิตั ิเช่น นโยบายความปลอดภยัด้าน IT  นโยบาย 

 การใช้ IT, การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้าน IT  

5.  ควบคุมประสิทธิภาพ คุณภาพ และประเมินผลการบริการด้าน IT 

6.  ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน IT แต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนด

7.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน ตามที่เห็นสมควร เพื่อด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

8.  อนุมัติโครงการ IT ที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท

9.  ทบทวน และให้ความเห็นชอบโครงการ IT ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 

10. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการ IT ด้วยวิธีพิเศษ 

11. ให้การสนับสนุนการด�าเนินโครงการ 1Platform โดยการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

12. พจิารณาและอนมุตัริวมถงึตดัสนิใจในด้านกลยทุธ์ แนวทางการด�าเนนิงาน ระยะเวลา ทรพัยากรบคุลากร  เงนิลงทนุและงบประมาณ 

 ส�าหรับโครงการ
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13.  ตรวจสอบสถานะและอนุมัติการส่งมอบงานของโครงการหลักในแต่ละช่วงเวลา

14.  ให้ค�าแนะน�าการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

15.   พิจารณาและรับทราบรายงานสถานการณ์ด�าเนินงานของโครงการ

16.   ตรวจสอบการปฏิบัติและโครงสร้างการบริหารโครงการ 1Platform ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลของธนาคาร

หมายเหตุ : ประธานส�ารองท่านที่ 2 และอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 11 - 16 มีผลตั้งแต่วันที่ 28  มิถุนายน  2553               

ครอบคลุมถึง :  กลุ่มธุรกิจของธนาคาร    

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นายลี เต็ก เส็ง* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน เป็นกรรมการ

   นางสุมาลี  บุญอนันต์ หัวหน้าทีมวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจบริหารเงิน เป็นกรรมการ

ส�ารอง

3. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ

4. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ เป็นกรรมการ

5. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน เป็นกรรมการ

6. นางปนุท  ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการ

7. นางฐิตะวัฒน์  โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลั่นกรองสินเชื่อ เป็นกรรมการ

8. กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์   

   ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

เป็นกรรมการ

9. ผู้แทนสายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการ

10. คณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Market  Risk Committee Thailand
1. ประเมินข้อเสนอของธนาคารและกลุ่มธุรกิจของธนาคาร ในการรับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งใน 

 ตลาดแรก ตลาดรอง และนอกตลาด (อันเป็นผลจากการซื้อและควบรวมกิจการ) ดังนี้

 • การรับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

  ตามสิทธิ (Rights Issues) ในกรณีที่รับประกันการจัดจ�าหน่ายในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว รวมทั้งการรับ

  ประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้หรือการรับซื้อตราสารหนี้เพื่อจัดจ�าหน่ายในลักษณะ Bought Deal

 •  การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมให้กับนักลงทุนแบบ Block Placement ในตลาดรอง และดูแลให้การก�าหนดราคาในข้อเสนอการจัด 

  จ�าหน่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมกบัความเสีย่ง มมีาตรการส�าหรบัรองรบัความเสีย่งในกรณตีลาดเคลือ่นไหวไปในทศิทางตรงกนัข้าม  

  และประเมินความเหมาะสมของสภาพตลาดที่จะช่วยอ�านวยให้ข้อเสนอขายตราสารหนี้และตราสารทุนประสบความส�าเร็จ

2. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้หรือการเสนอซื้อ 

 ตราสารหนี้เพื่อจัดจ�าหน่ายในลักษณะ Bought Deal

3. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับ 

 ประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (Rights Issues) ในกรณีที่รับประกันการจัดจ�าหน่ายใน 

 ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว

4. ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการถือครองตราสารหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ Market Making  

 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 •  เป็นตราสารหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้รับประกันการจัดจ�าหน่าย

 •  ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกตราสารปริมาการถือครองตราสารหนี้จะต้องอยู ่ภายในปริมาณที่ ได ้รับอนุมัติจาก 

  คณะกรรมการธนาคาร

 • หลัง 90 วันนับจากวันที่ออกตราสาร ปริมาณการถือครองตราสารหนี้จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดการรับประกันการ 

  จัดจ�าหน่าย ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในเพดานส�าหรับ Market Making Portfolio

ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

หมายเหตุ
 * นายลี เต็ก เส็ง ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2554  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2553 จึงได้มีมติยื่นขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายสุธี โล้วโสภณกุล ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554
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1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ

3. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม เป็นกรรมการ

4. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน เป็นกรรมการ

5. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย เป็นกรรมการ

6. นายวี คิม เป็ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

7. นายก้องภพ  วัฒนสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ

8. นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลั่นกรองสินเชื่อ เป็นกรรมการ

9. นายประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักสื่อสารองค์กร เป็นกรรมการ

และเลขานุการ

1. นายสุภัค   ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ เป็นกรรมการ 

3. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม เป็นกรรมการ

4. นายลี เต็ก เส็ง* รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน เป็นกรรมการ

5. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ เป็นกรรมการ

6. นายวี คิม เป็ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

7. นางปนุท  ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการ 

8. นางสาว อึง วัย ยี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นกรรมการ

9. นายนึกรัก  ใบเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฎิบัติการ เป็นกรรมการ

10. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย เป็นกรรมการ

11. นายฐาภพ  คลี่สุวรรณ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

12. นางสาวสุชาดา  โภคทรัพย์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ดา้นบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติและปฏิบตักิาร เป็นเลขานุการ

11. คณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร 
1. ก�าหนดทิศทาง และแนวทางกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจของธนาคารเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการ  brand ของกลุ่มธุรกิจ 
 และสถานะของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจและการตลาดทั้งหมด
2. ทบทวนและอนุมัติแผนการตลาดทั้งหมด รวมถึงรายการส่งเสริมการตลาดของ ATL และ BTL ทั้งหมด
3. เตรยีมการเบือ้งต้นด้วยความเอาใจใส่ในเรือ่งค่าใช้จ่ายทัว่ไปในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ต่อสือ่ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และ
4. ทบทวนและอนุมัติวิธีปฏิบัติและสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายใน ภายนอก และสื่อต่างๆ ทั้งหมด

ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร

12. คณะกรรมการ Basel ll Steering Committee

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Basel ll Steering Committee
1. ด�าเนินการให้ธนาคารและบริษัทในเครือมีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยก�าหนดวิธีการและขั้นตอนการด�าเนินการที่เหมาะสมกับธนาคาร 
 และบริษัทในเครือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Basel ll 
2. วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Basel ll ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและบริษัทในเครือ
3. ติดตามและประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Basel ll
4.   จัดสรรจ�านวนพนักงานและงบประมาณให้เพียงพอต่อผลส�าเร็จของการด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Basel ll
5.   อนุมัติให้น�าระบบงานและที่ปรึกษาจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับของการด�าเนินการ Basel ll มาใช้ในธนาคารและบริษัทในเครือภายใต้งบ
 ประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม Basel ll โดยมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของงาน Basel ll ประเมินและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ของกระบวนการปฏิบัติงาน และแต่งตั้งคณะท�างานชุดย่อยส�าหรับท�าหน้าที่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Basel ll

หมายเหตุ
 * นายลี เต็ก เส็ง ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2554  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2553 จึงได้มีมติยื่นขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายสุธี โล้วโสภณกุล ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554
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13. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3

1.1 นางสาวสุวรรณา ลีวีระพันธุ์   ประธาน

1.2       นายสมชาย  เติมตฤษณา กรรมการ

1.3 นายสุวัฒน์  สัมมาชีพวิศวกุล กรรมการ

1.4       นายสมชาย วงศ์ปิยะสถิตย์ กรรมการ

1.5 นายเฉลิมพล  เดชาฤทธิ์ กรรมการ

1.6 เจ้าหน้าที่ทีมเลขานุการ
          คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

กรรมการ

1.1 นางสาวอภิญญา  ปัญจจิตติ ประธาน

1.2    นายสามไชย  เบญจปฐมรงค์  กรรมการ

1.3 นายวงศ์เกษม  การถนัด กรรมการ

1.4    นางสาวสิริพร  สิริสิงห์ กรรมการ

1.5       นายสนทิศ   ชูเกษ กรรมการ

1.6 เจ้าหน้าที่ทีมเลขานุการ

          คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

เลขานุการ

1. คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 (ชุดที่ 1)  

 2.  คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 (ชุดที่ 2  )

อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 3 มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 ในการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม

ด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจของธนาคาร โดยมีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการก่อภาระผูกพันส�าหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า ที่มีวงเงินรวม 

 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ล้านบาท

2. ให้ความเห็นก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติในการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อที่ให้ต่อผู้ถือหุ้น 

 รายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Parties) ที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ล้านบาท

3. พิจารณาอนมุัติการท�ารายการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี ส�าหรับการท�าธรุกรรมที่ไม่มีวงเงนิสินเชื่อรองรับหรือเกินกวา่วงเงินสินเชื่อที่ 

 มีอยู่

4. ดแูลการให้สนิเชือ่ของธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคารให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดแูลของธนาคารแห่ง

 ประเทศไทยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายการให้สินเชื่อและระเบียบงานของธนาคาร

5. พจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิการใดๆเกีย่วกบัหนีท้ีม่ปัีญหาทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจของคณะกรรมการพจิารณาสนิเชือ่ระดบั 3 และพจิารณา 

 ทบทวนการการจดัชัน้หนี ้การตัง้ส�ารองเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยรวมถงึการพจิารณาอนมุตักิารรบัช�าระหนีห้รอืปรบัปรงุโครงสร้างหนี้ 

 ทั้งไม่มีหรือมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินส�ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ ส�าหรับ

 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ล้านบาท

6. ประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อให้วงเงินสินเชื่อนั้นอยู่ภายใต้ 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกลุ่มธนาคาร

7. ก�าหนดและทบทวนอันดับความเสี่ยงที่ประเมินโดยธนาคารให้เหมาะสมส�าหรับสินเชื่อแต่ละราย

8. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงิน  สินเชื่อ การรับช�าระหนี้หรือ 

 และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีและมีการลดยอดหนี้ในบัญชี (Hair cut) หรือการตัดหนี้สูญ (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินส�ารองเผื่อ 

 หนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้ ส�าหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ล้านบาท

9. ด�าเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ 2 ก�าหนด หมายเหตุวงเงินรวมทั้งสิ้น หมายถึง วงเงินให้สินเชื่อและ/ 

 หรือวงเงินภาระผูกผันและ/หรือเงินลงทุน ส�าหรับลูกค้าและ/หรือกลุ่มลูกค้า หรือภาระเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับและ/หรือภาระ 

 ผูกพันคงค้างและ/หรือภาระเงินลงทุนรวมกันแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า 

ครอบคลุมถึง: กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

(1)
ธนาคาร

(2)
จัดการ

(3)
ตรวจ
สอบ

(4)
ค่าตอบแทน
และสรรหา

(5)
บริหารความเสี่ยง

(6)
บริหารความ

เสี่ยงด้านเครดิต

1. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช 14/14 - - - - -

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง 12/14 - - 9/11 - -

3. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ 13/14 - 19/19 - - -

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  14/14 - 19/19 11/11 - -

5. นางวาทนันทน์  พีเทอร์สิค * 12/14 - - 9/11 - -

6. นายปรีชา  อุ่นจิตติ 13/14 - - - - -

7. นายเคนนี  คิม 9/14 - - - 8/15 -
8. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ 14/14 46/46 - - 15/15 10/10

9. นายชิน  หยวน หยิน ** 9/10 - - - - -

10. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ ** 10/11 - 9/14 - - -

รายชื่อคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ

(7) 
พิจารณาสิน
เชื่อระดับ  2 

(8)
ธุรกิจ

  รายย่อย 

(9)
บริหาร

สินทรัพย์
และหนี้สิน

(10) 
IT Strategic 
planning 

(11) 
Market Risk 
Committee 
Thailand 

(12) 
การตลาด

และการติดต่อ   
   สื่อสาร 

 (13) 
Basel II 
Steering 

1. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช - - - - - - -

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง - - - - - - -

3. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ - - - - - - -

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม - - - - - - -

5. นางวาทนันทน์  พีเทอร์สิค* - - - - - - -

6. นายปรีชา  อุ่นจิตติ 54/54 - - - - - -

7. นายเคนนี  คิม - - - - - - -

8. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ 37/54 12/13 13/13 8/8 20/20 3/3 4/4

9. นายชิน  หยวน หยิน ** - 7/9 - - - - -

10. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ *** - - - - - - -

หมายเหตุ 
* ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553
** นายชิน หยวน หยิน ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2553 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553
*** นายชัชวาล เอี่ยมศิริ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน2553 มีผลตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน 2553
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ช. การสรรหาผู้บริหาร

ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการสรรหาผู้บริหารของทางธนาคารเพื่อเติมเต็มต�าแหน่งงานที่ว่างลง โดยได้มีการสรรหาผู้มี 

ความรู้ ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของธนาคาร ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความช�านาญ และทักษะ 

เฉพาะด้าน ตรงตามต�าแหน่งงาน และความรับผิดชอบ อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะมาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ 

เป้าหมายของธนาคารในการสรรหาผู้บริหารข้างต้น  ทางธนาคารมีกระบวนการสัมภาษณ์ตามขั้นตอน  แล้วจึงจะเสนอชื่อเข้าสู่กระบวน 

การในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต่อไป

1. คณะผู้บริหาร

1. นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ

3. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม

4. นายลี เต็ก เส็ง * รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน

5. ม.ล. ณัฏฐ์ชัญญา  ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน

6. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ

7. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน

8. นายวี  คิม เป็ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

9. นางปนุท  ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

10. นายก้องภพ  วัฒนสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

11. นางสาวดุษณี  เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อรายย่อย

12. นายธาดา  จารุกิจไพศาล ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย

13. นายประภาส  ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักสื่อสารองค์กร

1. นายสุภัค   ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ

3. นายสุรชัย  จิตตรัตน์เสนีย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม 

4. นายลี เต็ก เส็ง * รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน

5. ม.ล. ณัฏฐ์ชัญญา  ทวีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกรรมการเงิน

6. นายเอกชัย  ติวุตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมายและพัฒนาสินเชื่อ

7. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน

8. นายวี  คิม เป็ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ

9. นายสุธีร์  โล้วโสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายบริหารเงิน

10. นางปนุท  ณ เชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง

11. น.ส. อึง วัย ยี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ด้านการเงิน

12. นางธีราภรณ์  รตโนภาส ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

ผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่รองผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป และผูบ้รหิารในสายงานบญัชแีละการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ของธนาคาร ตามเกณฑ์

บทนิยามผู้บริหารที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจ�านวน 12 คน ดังนี้

หมายเหตุ
 * นายลี เต็ก เส็ง ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2554  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2553 จึงได้มีมติยื่นขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายสุธี โล้วโสภณกุล ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554
 ** ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2554 ได้มมีตยิืน่ขออนมุตัต่ิอธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตัง้ให้  นายธนชยั ธนชยัอารย์ี ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ด้านบริหารช่องทางการขายและเครือข่าย  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 และเนื่องจากนายธาดา จารุกิจไพศาล ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารช่องทางการขาย

หมายเหตุ
 * นายลี เต็ก เส็ง ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารเงิน  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2554  ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2553 จึงได้มีมติยื่นขออนุมัติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายสุธี โล้วโสภณกุล ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554
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1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 5,788,000 บาท (ปี  2552: 4,804,000 บาท)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ                                         1,464,000 บาท (ปี 2552: 1,784,000 บาท)

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  1,104,000 บาท (ปี 2552: 984,000 บาท)

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อระดับ  2    624,000 บาท (ปี  2552: 624,000 บาท)

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย   320,000 บาท (ปี 2552: 120,000 บาท )  

           รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

 คณะกรรมการ 

ธนาคาร ตรวจสอบ

ก�าหนดค่า

ตอบแทนและ

สรรหา

พิจารณา

สินเชื่อ

ระดับ 2

ธุรกิจรายย่อย

1. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ 2,4000,000 - - - -

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง * รองประธานกรรมการ - - - - -

3. นายสุคนธ์  กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ 528,000 624,000 - - -

4. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ 528,000 480,000 480,000 - -

5. นางวาทนันทน์  พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ 528,000 - 624,000 - -

6. นายปรีชา  อุ่นจิตติ กรรมการ 528,000 - - 624,000 -

7. นายเคนนี  คิม* กรรมการ - - - - -

8. นายสุภัค  ศิวะรักษ์** กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  

528,000 - - - -

9. นายชิน หยวน หยิน กรรมการอิสระ 352,000 - - - 320,000

10. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระ 96,000 360,000 - - -

รวมค่าตอบแทน 5,788,000 1,464,000 1,104,000 624,000 320,000

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดแนวทางการประเมนิผลงานของฝ่ายจดัการ เพือ่พจิารณาปรบัค่าจ้างและบ�าเหนจ็ประจ�าปี  โดยค�านงึถงึ

หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาว มาประกอบการพิจารณาประเมิน

ผลเงินบ�าเหน็จรางวัลและเงินชดเชยแก่พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร หรือบุคคลใดที่ท�ากิจการให้กับธนาคาร โดยคณะกรรมการเป็น 

ผู้พิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจ่าย โดยจ่ายให้แก่ผู้ท�าการประจ�าหรือไม่ประจ�าก็ได้ ตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ   

ในปี 2553 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนของผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป จ�านวน  8  คน เป็นจ�านวน

เงินรวมทั้งสิ้น 48,562,620 บาท

ค. ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2553 ธนาคารได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปจ�านวน 6 คน เป็น

จ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,009,205 บาท

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ  
ในรายงานนี้ จะให้รายละเอียดขององค์ประกอบของนโยบายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

แต่ละคน ในปี 2553 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ 

ชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 9,300,000 บาท  (ปี 2552 : 8,760,000 บาท) มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ 
*  กรรมการธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนจาก CIMB Bank จ�านวน 2 ท่าน คือ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  และ นายเคนนี คิม ไม่ขอรับค่าตอบแทน ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการธนาคาร และใน
คณะกรรมการชุดย่อย
 ** คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งว่า ไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กำรถือหุ้น
ในธนำคำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. นายจักรมณฑ์  

   ผาสุกวนิช

   ประธานกรรมการ

62 - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

  California State University,

  Northridge, U.S.A

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง

  รุ่นที่ 12

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

  (วปอ.) รุ่นที่ 39

ประวัติกำรอบรม

- 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)

ไม่มี

(0.00%)

2552 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

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  

กรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

กรรมการนโยบายการเงิน 

กรรมการอิสระประธาน

กรรมการสรรหาก�าหนดค่า

ตอบแทน 

ประธาน 

สมาชิก 

ประธานกรรมการ 

ประธาน 

ปลัดกระทรวง 

กรรมการ 

ประธาน 

ประธาน 

ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส   

มหาวิทยาลัยบูรพา

กฤษฎีกา

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

บมจ. ไทยออยล์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

กระทรวงอุตสาหกรรม

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันยานยนต์

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  

บจ. อวิวา (ประเทศไทย) 

2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต

   แชบ เด๊า เม็ง

   รองประธานกรรมการ

   กรรมการและประธาน 

   ส�ารองในคณะกรรมการ

   ก�าหนดค่าตอบแทน

   และสรรหา

60 - Fellow of the Institute of

  Chartered Accountants in

  England and Wales

- Member of the Malaysian 

  Institute of Accountants

ประวัติกำรอบรม

- First Malaysian International 

  Services Summit- (12 January 2010) 

- Bursa Malaysia Securities Berhad- 

  Focus Group for Board of Directors  

  (14 April 2010)

- CIMB-Insead Leadership Program- 

  Invitation to a  Leadership Council  

  Workout (10-11 June 2010) 

- CIMB-Insead Leadership  

  Programme (2010)

ไม่มี

(0.00%)

ตั้งแต่ 2549

2542 - 2549

2536 - 2542

ตั้งแต่ 2548

ตั้งแต่ 2548

ตั้งแต่ 2549

Advisor

Executive Director

Chief Executive Officer 

Director

Chairman and

Independent

Non-Executive Director 

Non-Independent 

Non-Executive Director

CIMB Investment Bank Berhad

CIMB Investment Bank Berhad

CIMB Investment Bank Berhad

CIMB-GK Pte Ltd.

Tanjong Plc.

CIMB Group Holdings Berhad

3. นายสุคนธ์

   กาญจนหัตถกิจ

   กรรมการอิสระ

   ประธานกรรมการ

   ตรวจสอบ

64 -  ปริญญาโท การเงิน Virginia

   Polytechnic and State

   University, USA

-  ปริญญาตรี การเงิน Virginia

   Polytechnic and State

   University, USA

ประวัติกำรอบรม 

Audit committee Program (ACP) 

Class 30/2010

Director Certification Program (DCP)

ไม่มี

(0.00%)

ปัจจุบัน

2541 - ปัจจุบัน

2529 - ปัจจุบัน

2536 - ปัจจุบัน

2523 - ปัจจุบัน

2516 - ปัจจุบัน

2539 - 2553

2550 - 2552

2521- 2549

ที่ปรึกษาคณะบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ (มีอ�านาจ

ลงนามผูกพัน) 

กรรมการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการ 

บจ. ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิง่ (ประเทศไทย)

บจ. เอสเอ คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอริ่ง*

บจ. อี เอส เซอร์วิสเซส *

บจ. ซีเอ็มซี คอนซัล แตนท์

เซอร์วิสเซส จ�ากัด*

บจ. เอซี คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส*

บจ.เคบี แอ็ดไวเซอรี่ *

บจ. กาญจนพาณิชย์ ลิสซิ่ง

บลจ. ทหารไทย 

บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส

*  อยู่ระหว่างการด�าเนินการปิดบริษัท

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กำรถือหุ้น
ในธนำคำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

4. ดาโต๊ะ ชารานิ

   บิน อิบราฮิม

   กรรมการอิสระ

   กรรมการตรวจสอบ

   กรรมการในคณะ

   กรรมการก�าหนด

   ค่าตอบแทนและสรรหา

61 B.A. (Hons)  International Relations,  

Universiti Malaya

ประวัติกำรอบรม

- Director Accreditation Program April  

  2010, Institute of Directors Thailand

- The Non-Executive Director

  Development Series August 2009

  “Corporate Governance” by

  PriceWaterhouseCoopers

ไม่มี

(0.00%)

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2548 - 2551

2545 - 2548

Board Member

Chairman

Chairman, Risk

Committee Member,

Audit Committee

Independent Director

Chairman, Remuneration 

Committee Member, 

Audit Committee Member, 

Nomination Committee

Ambassador of Malaysia

Ambassador of Malaysia

Universiti Putra Malaysia

CIMB Bank PLC., Cambodia

Dragon Group International

Limited, Singapore

The Kingdom of Thailand

The Kingdom of Spain

5. นางวาทนันทน์

   พีเทอร์สิค

   กรรมการอิสระ

   ประธานกรรมการ

   ในคณะกรรมการ  

   ก�าหนดค่าตอบแทน

   และสรรหา

   กรรมการในคณะ  

   กรรมการตรวจสอบ

50 - AB Bryn Mawr College, PA USA. 

  

ประวัติกำรอบรม

- Bursatra Sdn Bhd: Mandatory   

  Accreditation Programme (MAP)

  for Directors  of Public Listed  

  Companies (17-18March/2010) 

- Director Accreditation Program  

  (DAP 83/2010) English Program

  : 27 April 2010 

- Certificate, Singapore Institute of  

  Directors course : Role of Directors

ไม่มี

(0.00%)

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2539 - 2549

Independent Director 

Non-Executive Director

Non-Executive Director

Senior Advisor/Consultant 

Director Lien Centre for 

Social Innovation,

Chief of staff, Asia

ex-Japan

Managing Director, 

Investment Banking

CIMB Group Holdings Berhad

Asia Capital Advisory PTE Ltd.

TPG Capital Asia

Singapore Management University

Goldman Sachs Asia LLC, Hong 

Kong

6.  นายปรีชา

    อุ่นจิตติ

    กรรมการ (มีอ�านาจ

    ลงนามผูกพัน)

    ประธานคณะกรรมการ

    พิจารณาสินเชื่อ

    ระดับ 2

65 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรอบรม

- Director Certification Program (DCP)

- Finance for Non-Finance

  Director  (FN) โดยสมาคมส่งเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

(0.00%)

2546 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2545 - 2553

2547 - 2550

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

ประธานกรรมการ (มีอ�านาจ

ลงนามผูกพัน)

กรรมการ

บมจ. อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท

บจ.อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท 

บจ. บีที ประกันภัย 

บจ. คอน-พลัส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ 

7. นายเคนนี

   คิม

   กรรมการ

   ประธานส�ารองใน

   คณะกรรมการบริหาร

   ความเสี่ยง

43 - 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 

ประวัติกำรอบรม

Blue Ocean Strategy Course Cer-

tification Workshop, Various Invited 

Speakers

ไม่มี

(0.00%)

2544 - ปัจจุบัน

2542 - 2543

2539 - 2541

2538 - 2539

2537 - 2538

2536 - 2537

2534 - 2536

Group Chief Financial

Officer and Head of 

Group Strategy and 

Finance DIvision

Assistant General 

Manager 

Senior Manager

Manager

Assistant Manager

Executive

Audit Senior

CIMB Investment Bank Berhad

CIMB

CIMB

CIMB

CIMB

CIMB

CIMB
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กำรถือหุ้น
ในธนำคำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภท

ธุรกิจ

8. นายสภุคั  ศวิะรกัษ์

   กรรมการ (มอี�านาจลงนามผกูพนั)

   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

     และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

   ประธานคณะกรรมการจดัการ

   ประธานคณะกรรมการ  

     บรหิารความเสีย่ง

   ประธานคณะกรรมการ   

     บรหิารความเสีย่งด้านเครดติ

   กรรมการในคณะกรรมการ  

     พจิารณาสนิเชือ่ ระดบั 2

   ประธานคณะกรรมการ 

     ธรุกจิรายย่อย

   ประธานคณะกรรมการ 

     บรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ

   ประะธานคณะกรรมการ   

     IT Strategic Planning   

     Committee

   ประธานคณะกรรมการ   

     Market Risk Committee  

     Thailand  

   ประธานคณะกรรมการ  

     การตลาดและการตดิต่อสือ่สาร

   ประธานคณะกรรมการ     

     Basel ll Steering 

    Committee 

54 -  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 

    University of Pennsylvania, U.S.A.

-   ปริญญาโท กฏหมายและ

    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

    Tufts University, Massachusetts,   

    U.S.A.

-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

    และวรรณคดี ภาษาอังกฤษ

    Georgetown University, U.S.A.

ประวัติกำรอบรม

- Directors Certification Program   

  (DCP) 

- Directors Accreditation Program 

  (DAP) 

- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบัน

  การเงิน (FINEX IV)

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

  รุ่น 2550

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน

  (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 10 มีนาคม -  

  กรกฎาคม 2553) 

ไม่มี

(0.00%)

2551 - 2552

2551 - 2552

2546 - 2551

กรรมการ, กรรมการ

บริหาร, ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า

แห่งประเทศไทย

บลจ. ทหารไทย

บมจ.ธนาคารทหารไทย
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1. นางดวงพร

   สุจริตานุวัต

   รองกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่

   สายบรรษัทธุรกิจ

59 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติกำรอบรม

- Director Certification Program     

  (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

  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

- Management Development       

  program(CMA.8) Capital Market    

  Academy 

- Top Executive Program in Commerce   

  and Trade (TEPCoT3) Commerce   

  Academy

- Leadership for CHANGE 

- Advanced Security Management Pro   

  gram : ASMP 2 The National

  Defence College Association fo   

  Thailand (NDCAT)

ไม่มี

(0.00%)
2552 ประธานกรรมการ (มีอ�านาจ

ลงนามผูกพัน)
กรรมการอ�านวยการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กรรมการ
คณะกรรมการพลังงาน

บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)  
(เดิมชื่อ “บล.บีที”) 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร
หอการค้าไทย

ประวัติคณะกรรมการจัดการ

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กำรถือ
หุ้นใน

ธนำคำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

3. นายลี เต็ก เส็ง

   รองกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่ 

   สายบริหารเงิน

54 B.Science Hons (II), University of 

Malaya, Malaysia

ประวัติกำรอบรม

Global Business Consortium, London 

Business School

ไม่มี

(0.00%)

2550 - 2551

2549 - 2550

2548 - 2549

2547 - 2548

2546 - 2547

2539 - 2546

2527 - 2539

2523 - 2527

Head, Global Markets

Regional Treasurer

Senior Bannker, Client 

Relationships, Wholesale 

Bank

Head, Public Sector & 

Financial Institutions, 

Client Relationships, 

Wholesale Bank

Head, Global Markets

Head, Global Markets

Dealer to Treasurer

Operations Officer to 

Dealer

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

2. นายสุรชัย

   จิตตรัตน์เสนีย์

   รองกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่

   สายธุรกิจขนาดกลาง

   - ขนาดย่อม

60 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ State

  University of New York at Binghamton,   

  สหรฐัอเมรกิา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Central      

  Missouri State University,  

  สหรัฐอเมริกา

ไม่มี

(0.00%)

2548 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2548 - 2551

2545 - 2546

2542 - 2544

2535 - 2541

2533 - 2535

2531 - 2532

2521 - 2530 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายธุรกิจรายย่อย

กรรมการผู้จัดการ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

Vice President

Vice President

บจ. บีที ลีสซิ่ง 

บจ. บีทีเวิลด์ลีส 

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

บจ. บีที ประกันภัย 

บมจ. ธนาคาร เอเชีย 

บงล. พรีเมียร์  

บงล. A.G.C.(ประเทศไทย) (บริษัท

ในเครือธนาคาร Westpac ประเทศ

ออสเตรเลีย)

ธนาคารแห่งอเมริกา

ธนาคาร เชสแมนฮัตตัน
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4. ม.ล.ณัฏฐ์ชัญญา

   ทวีวงศ์

   รองกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่

   สายบริหารธุรกรรม  

   การเงิน

42 - MBA (International Business      

  Management & Marketing) Oregon     

  State University, Oregon, USA.

- BA (International Finance/Banking)  

  Oregon State University, Oregon,   

  USA

ไม่มี

(0.00%)

2552 - 2553

2548 - 2552

2547 - 2548

2544 - 2547

Director – Regional Sales, 

Cash Management 

Corporate

Head, Global Transaction 

Banking

Head, Global Cash 

Management

SVP, Cash Management 

Services

Deutsche Bank AG, Bangkok 

Deutsche Bank AG, Bangkok 

Deutsche Bank AG, Bangkok 

Sumitomo Mitsui Banking Corpora-

tion, Bangkok

5. นายเอกชัย

   ติวุตานนท์

   รองกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่ 

   สายกฎหมายและ  

   พัฒนาสินเชื่อ

58 - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM)  

  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค    

  สหรัฐอเมริกา

- เนติบัณฑิตไทย

- ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ 

  (เกียรตินิยมอับดับ 1)  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

(0.00%)

ปัจจุบัน

1999 – 2010

2009 – 2010

กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม

ผูกพัน)

กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม

ผูกพัน)

กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม

ผูกพัน)

ประธานกรรมการ (มีอ�านาจ

ลงนามผูกพัน)

บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร

บจ. ซีที คอลล์ จ�ากัด

บจ. บีที ประกันภัย 

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  

(เดิมชื่อ “บลจ. บีที”)

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กำรถือ
หุ้นใน

ธนำคำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

6. นายณรงค์ชัย

   ว่องธนะวิโมกษ์

   รองกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่                        

   สายกลยุทธ์และการเงิน

48 -  Master of Science (Information   

   Systems), Golden Gate University

- Master of Business Administration    

  (Finance), University of Pittsburgh

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัย  

  ธรรมศาสตร์

ประวัติกำรอบรม

- Director Certification Program, Thai    

  Institute of Directors

- CFO Becoming a Strategic Partner,  

  University of Pennsylvania, USA 

- Senior Finance Management

  Program, Executive Development  

  International, UK

- CIMB-Instead Leadership 

  Development Program

ไม่มี

(0.00%)

ปัจจุบัน

2547 - 2552

2543 - 2547

2541 - 2543

2539 - 2541

กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม

ผูกพัน)

ผู้จัดการสายข้อมูลการ

บริหารและวางแผน

Head of Business 

Finance and Strategy, 

Wholesale Bank

Vice President, Financial 

Control Department

Vice President, Country 

Finance Officer

บลจ. ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์และ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน 

(ประเทศไทย)

ธนาคาร ซิตี้แบงก์ (ประเทศไทย)

ธนาคารแห่งอเมริกา 

7. นายวี คิม เป็ง

   รองกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่                        

   สายสารสนเทศและ   

   ปฏิบัติการ

50 - Bachelor of Arts (Hons), University of  

  Malaya

ประวัติกำรอบรม

- 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 

ไม่มี

(0.00%)

2549 - 2552

2546 - 2549

2543 - 2546

2537 - 2543

2534 - 2537

2531  -  2534

Director/ Programme 

Director, transformation 

Office (CEO Office)and 

GIOD-PMO Head

Chief Operation Officer 

Various Management 

Positions

Head of Special Projects, 

CEO Office  Senior 

Consultant 

Head of Special Projects, 

Internal Audit Division 

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)
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กำรถือหุ้น
ในธนำคำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

11. นายธาดา

    จารุกิจไพศาล

    ผู้ช่วยกรรมการ

    ผู้จัดการใหญ่

    ด้านบริหารช่องทาง

    การขายและเครือข่าย

56 -  ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์

   มหาวิทยาลัยซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ    

   สหรัฐอเมริกา

-  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์

   มหาวิทยาลัย เคนตั๊กกี้ สเตท

   รัฐเคนตั๊กกี้ สหรัฐอเมริกา

-  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)

    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ไม่มี

(0.00%)

2544 - 2547

2542 - 2544

2539 - 2542

2532 - 2538

2530 - 2531

2529 - 2530

2527 - 2528

SVP,Head Consumer 

Banking Group 

Executive Vice President

Executive Vice President

Vice President & Card 

Business Manager

Account Director

 Product Manager

Account Executive

บมจ. ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ

บมจ. ธนาคาร เอเชีย

บมจ. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

Citibank, N.A.

Ogilvy & Mather

 Johnson & Johnson

Ogilvy & Mather

12. นายประภาส 

    ทองสุข

    ผู้ช่วยกรรมการ

    ผู้จัดการใหญ่

    ส�านักสื่อสารองค์กร

48 - MBA, National Institute of

  Development Administration (NIDA)

- MBA, National Institute of

  Development Administration (NIDA

ไม่มี

(0.00%)

2547- 2553

2545- 2547

2539- 2545

2538- 2539

2535- 2538

2531- 2535

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร (ด้านการตลาด) 

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การ

สร้างแบรนด์และสื่อสาร

การตลาด

ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ผู้อ�านวยการด้านการบัญชี

ผู้อ�านวยการด้านการบัญชี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บมจ.  บัตรกรุงไทย

Carlsberg Beer Asia Bev 

Philips Electronic (Thailand) 

J.Walter Thompson Advertising 

SPA Advertising 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

8. นางปนุท

   ณ เชียงใหม่

   ผู้ช่วยกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่ 

   สายบริหารความเสี่ยง

55 -  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

ไม่มี

(0.00%)

2549 - 2552

2548

2547 - 2548 

2547

2542 - 2547

2538 - 2541

Director

Director & EVP

Managing Director

Executive Director

Director & First-SEVP

Director & SEVP

BT Securities Co., Ltd.

GE Money Finance

GE Money Finance

GE Capital (Thailand)

Ayudhya Investment & Trust Plc.

Ayudhya Investment & Trust Plc.

9. นายก้องภพ

   วัฒนสิน 

   ผู้ช่วยกรรมการ

   ผู้จัดการใหญ่

   ด้านบริหาร

   ทรัพยากรบุคคล   

53 -  Ph.D., Public Administration   

    University of Cincinnati, Ohio, USA 

-  Master of Public Administration 

    Kentucky State University,  

    Kentucky, USA

-  Bachelor of Arts (Political 

   Science)  Ramkhamhaeng  

   University 

ไม่มี

(0.00%)

2546 - 2552

2544 - 2546

2542- 2544

2539 - 2542

2537- 2539

หัวหน้าสาย HR Client 

Services 

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากร

บุคคล (ประเทศไทย)

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคล

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

Citibank N.A.

ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ

ธนาคารเครดิตอกริกอล อินโดสุเอซ

บจ. อีทีเอ (ประเทศไทย) 

10. นางสาวดุษณี

    เกลียวปฏินนท์ 

    ผู้ช่วยกรรมการ

    ผู้จัดการใหญ่

    ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อ   

    รายย่อย

44 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)     

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

  สุโขทัยธรรมาธิราช 

-  MBA - บริหารธุรกิจ Drexel University 

-  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ไม่มี

(0.00%)

2548-2553

2547-2548

2543-2547

2543-2543

ผู้อ�านวยการอาวุโส

ผู้อ�านวยการอาวุโส

ผู้อ�านวยการ

รองผู้อ�านวยการ

บมจ. ธนาคาร ยูโอบี   

บมจ. ธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย 

ธนาคาร ซิตี้แบงก์ 

บมจ. ธนาคาร เอเซีย 
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ในปี 2553 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1. จดัท�าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาทีค่รอบคลมุทัง้ในด้านก�าหนดค่าตอบแทนและ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ

2. พิจารณากรอบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ โดยส�าหรับ

กรรมการ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาท�าหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ 

เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหามีหน้าที่รับผิดชอบการก�าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนผลการประเมินในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม

ส�าหรับปี 2553 ค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้รับ ดังที่แสดงไว้ในรายงานการก�ากับดูแลกิจการ หัวข้อ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ 

ความรู้ความสามารถผลการปฏิบัติงาน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลประกอบการของธนาคารแล้ว

(นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค)

ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ และเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  

มรีะบบการบรหิารการจดัการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ตามวตัถปุระสงค์

และ เป้าหมายที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด   

 

ขอบเขตทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมุง่เน้นครอบคลมุงานตรวจสอบภายใน รวมถงึงานสอบทานสนิเชือ่ และงานการก�ากบัการปฏบิตังิานของ

กลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี การรายงาน และการบริหารงานให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. สอบทานการปฏิบัติงานของด้านตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน ได้แก่ พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบ 

และแผนก�ากับการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอบเขตงานตรวจสอบภายใน หน้าที่งาน ความรู้ความสามารถและ 

ความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบภายในที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก ได้แก่ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ 

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการลาออกหรือการให้ออก ตลอดจนความเที่ยงธรรม ผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

ภายนอก

4. พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการจากหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ ด้านตรวจสอบภายใน ส่วนสอบทาน 

สินเชื่อ ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสั่งการและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไข

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

5. ควบคุมดูแลให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและทันเวลาตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

6. ร่วมหารอืและแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบัฝ่ายจดัการของธนาคาร และผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเป็นครัง้คราว เพือ่รบัทราบข้อสงัเกต

และแลกเปลีย่นความคดิเหน็อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ร่วมหารอืกบัผูส้อบบญัชภีายนอกโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ

สองครั้ง 

จากการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบข้างต้นที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ 

มคีวามเหน็ว่ารายงานการเงนิของธนาคารและการเปิดเผยข้อมลูมคีวามครบถ้วน  เชือ่ถอืได้  และสอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชแีละหลกัการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป  การบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร  การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบ 

ของทางการ และกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบนั้น มีความเพียงพอและ 

เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร  

( นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทาง 

การเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และตามมาตรฐานการ

บัญชีสากลโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและใช้ประมาณการที่ดีที่สุดในการ

จดัท�า มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมทัง้การปฏบิตัติามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการธนาคารได้จดัให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน ทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลู

ทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน  และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ  และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนัมิให้เกดิการทจุรติ หรอื

การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

คณุภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น 

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 

          (นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช) (นายสุภัค ศิวะรักษ์)

     ประธานกรรมการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอผู้ถือหุ้นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และงบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุน

เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะธนาคาร งบกระแสเงนิสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งผู้บริหารของธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง

และครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงนิเหล่านี ้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าว จากผลการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (ก่อนปรับใหม่) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของธนาคาร  

ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ได้ตรวจสอบ 

โดยผู้สอบบัญชีอื่นและได้เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีข้อสังเกตในเรื่องธนาคาร

มีสัญญาการโอนขายลูกหนี้ด้อยคุณภาพกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (“บสท.”) ซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนแบ่งผลก�าไรขาดทุนอันอาจเกิด

ขึน้ในอนาคตจากลกูหนีด้้อยคณุภาพทีโ่อนขายไปให้แก่ บสท. และมปีระเดน็คงค้างเกีย่วกบัการส่งมอบเอกสารสทิธแิละอืน่ๆ อนัอาจกระทบ

ต่อการปรับปรุงราคาโอนและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างธนาคารและ บสท. 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ 

ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่างบการเงนิแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ธนาคาร

ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ

การแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคาร  

ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

บุญเลิศ  กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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ข้อมูลธนาคาร

ชื่อบริษัท		 	 :	 ธนาคาร		ซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท	 	 :	 0107537002338		(เดิมเลขที่	บมจ.	480)

ประเภทธุรกิจ	 	 :	 ธนาคารพาณิชย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่		 :	 อาคารหลังสวน	เลขที่	44	ถนนหลังสวน		

	 	 	 	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

โทรศัพท์		 	 :	 0-2638-8000,	0-2626-7000

โทรสาร	 	 	 :	 0-2633-9026

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์	(หุ้นสามัญ)

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชั้น	1

ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท์:	0-2229-2800,	0-2654-5599			โทรสาร:	0-2359-1263

ผู้สอบบัญชี

บริษัท	ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์	คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

179/74-80	อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	15	ถนนสาทรใต้	

เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

โทรศัพท์:	0-2344-1000,	0-2286-9999		โทรสาร:	0-2286-5050

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-	นายบุญเลิศ		กมลชนกกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5339

-	นางอโนทัย		ลีกิจวัฒนะ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3442

-	นางอุณากร		พฤฒิธาดา		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3257

ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย

อาจารย์ด�ารง	แจ่มสุธี	(อดีตรองประธานศาลฎีกา)

เลขที่	272	เทศบาลรังรักษ์เหนือ		ซอย	8	ประชานิเวศน์	1	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

โทรศัพท์		:		0-2589-3023,	0-2954-2494	

ข้อมูลหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน 
8,157,967,378	 บาท	(แปดพันหนึ่งร้อย

ห้าสบิเจด็ล้านเก้าแสนหกหมืน่เจด็พนัสาม

ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)	แบ่งออกเป็น

:	 หุ้นสามัญ	16,315,934,756	 หุ้น	(หนึ่ง	

	 หมื่นหกพันสามร้อยสิบห้าล้านเก้าแสน	

	 สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกหุ ้น)		

	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบ	

	 สตางค์)

:	หุ้นบุริมสิทธิ				-ไม่มี-

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 
8,157,967,378	 บาท	(แปดพันหนึ่งร้อย

ห้าสบิเจด็ล้านเก้าแสนหกหมืน่เจด็พนัสาม

ร้อยเจด็สบิแปดบาทถ้วน)	ประกอบด้วยหุน้

สามญั	16,315,934,756	หุน้	(หนึง่หมืน่หก

พันสามร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่น

สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกหุ้น)	 มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)

นักลงทุนสัมพันธ์

โทร.	0-2638-8619

ศูนย์บริการลูกค้า	-	Care	Center

โทร.	0-2626-7777

cimbthai.carecenter@cimbthai.com

Bloomberg (bloomberg.com) ticker : CIMBT

SET (set.or.th) symbol : CIMBT
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นิติบุคคลที่ซีไอเอ็มบี	ไทย	ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม	

ลับดับ บริษัท	/	สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออก

จ�าหน่าย
จ�านวนหุ้น	ที่ถือ ร้อยละ

1
บริษัทหลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด44	อาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	ชั้น	24-25		

ถ.	หลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2657-9000	

	

หลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 50,000,000 49,999,993 99.99

2
บริษัท	บีที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	889	อาคารไทยซีซีทาวเวอร์	ชั้น	25,	32	ถ.	สาทรใต้	

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2673-9111-8
ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 75,000,000 74,999,994 99.99

3
บริษัท	ซีที	คอลล์	จ�ากัด44	อาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	ชั้น	17	ถ.	สาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขต

บางรัก	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2638-8000	

ติดตามทวง

หนี้และเรียก

เก็บหนี้

หุ้นสามัญ 385,000 	384,993 99.99

4
บริษัท	เวิลด์ลีส	จ�ากัด	889	อาคารไทยซีซีทาวเวอร์	ห้อง	346-9	ชั้น	34	ถ.	สาทรใต้	

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2675-6300	โทรสาร.	0-2675-6299
ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 24,000,000 18,010,000 75.04

5
บริษัท	ศรีเทพไทยพลาสเคม	จ�ากัด	109	หมู่	8	ถ.	บางนา-ตราด	กม.	2.5	แขวงบางนา	

เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260	โทร.	0-2398-0027	โทรสาร.	0-2383-0201

ผลิตภัณฑ์

พลาสติก
หุ้นสามัญ 83,332 31,410 37.69

6
บริษัท	เอ็ม	โฮม	เอสพีวี	3	จ�ากัด	1006/420	ชั้น	1	อาคารชุดมาสเตอร์วิว	

เอ็กเซ็กคิวทีฟ	เพลส	ถนนเจริญนคร	บางล�าพู	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	10600

บริษัท

เฉพาะกิจ
หุ้นสามัญ 10,000 1,282 12.82

7
บริษัท	ตวันนา	โฮเต็ล	จ�ากัด	80	ถ.	สุรวงศ์	แขวงสี่พระยา	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	

โทร.	0-2236-0361	โทรสาร.	0-2236-3738
โรงแรม หุ้นสามัญ 33,909 3,390 10.00

**8
บริษัท	เซ็นจุเมทัล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 	1	อาคารคิวเฮ้าส์	ลุมพินี	ชั้น	18	ห้อง	1804	

ถ.	สาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	โทร.	0-2654-3223-5
ผลิตลวดเชื่อม หุ้นสามัญ 200,000 20,000 10.00

9
บริษัท	ซันวาอินเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	255	หมู่	5	ถ.	สุวรรณศร	ต.	นนทรี	อ.	กบินทร์บุรี	

จ.	ปราจีนบุรี	โทร.	0-2543-6730-3

ผลิตอาหารกึ่ง

ส�าเร็จรูป
หุ้นสามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00

*10
บริษัท	 สามชัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	522	 รัชดาคอมเพล็กซ์	 ถ.	 รัชดาภิเษก	 เขตห้วยขวาง	

กรุงเทพฯ	โทร.	0-2541-4006	

จ�าหน่ายเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า
หุ้นสามัญ 40,000,000 4,000,000 10.00

*11
บริษัท	พี.ซี.	พัฒนาทรัพย์	จ�ากัด	44	อาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	ถ.	หลังสวน	แขวงลุมพินี		

เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2626-7000	
การพาณิชย์ หุ้นสามัญ 10,000 9,993 99.93

*12
บริษัท	กรุงไทยธนกิจ	จ�ากัด	(มหาชน)	อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์	ชั้น	15-16	

159	สุขุมวิท	21	ถ.	อโศก	กรุงเทพฯ	
การพาณิชย์ หุ้นสามัญ 1,076,976,000 1,067,229,773 99.10

*13
บริษัท	จัดหางานเอ็กเสคิวทิฟ	แมเน็จเม้นท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	295	ถนนพระราม	3	

แขวงบางคอแหลม	เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	10120	โทร.	0-2689-2626	

ให้เช่า

ส�านักงาน	

อุปกรณ์	และ	

เฟอร์นิเจอร์

หุ้นสามัญ 2,000 340 17.00

*14
บริษัท	โกลเบิล	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	518/5	อาคารมณียาเซ็นเตอร์	ชั้น	9	ถ.	เพลินจิต	

แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330			โทร.	0-2652-0730	
ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 2,000,000 200,000 10.00

*15
บริษัท	ที.พี.เอฟ.	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	อาคารแสงทองธานี	ชั้น	25	ถ.	สาทรเหนือ	

แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	
ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 6,000,000 600,000 10.00

*16
บริษัท	ยู	ที	เอ็ม	แอดไวเซอรรี	แอนด์	แคปปิตอลแมเนจเม้นท์	จ�ากัด	44	

อาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	ชั้น	18	ถ.	หลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษา หุ้นสามัญ 100,000 10,000 10.00

ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ�าหน่าย	

(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553)
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ลับ

ดับ
บริษัท	/	สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น

จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่

ออกจ�าหน่าย
จ�านวนหุ้น	ที่ถือ ร้อยละ

17
บริษัท	เอส.พี.แอล.	ดีเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	(บริษัทร้าง)	149	อาคารโมเดอร์นโฮม

ทาวเวอร์		ถนนนนทรี	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา		กรุงเทพฯ
อสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ 500,000 499,999 99.99

18
บริษัท	ไทย	-	อัลตราออโต้พาร์ท	จ�ากัด	(บริษัทร้าง)	 59/1	หมู่	4	ถ.ทางหลวง	36	

ต.	นิคมพัฒนา	อ.	บ้านค่าย		จ.	ระยอง	
จ�าหน่ายอะไหล่รถ หุ้นสามัญ 6,500,000 650,000 10.00

19
บริษัท	แอดวานซ์	แมนูแฟคเจอริ่ง	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	(บริษัทร้าง)	246	อาคารไทม์สแควร์	

ชั้น	11	ถ.	สุขุมวิท	12-14	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ		 	 	
ลีสซิ่ง หุ้นสามัญ 20,000,000 2,000,000 10.00

20
บริษัท	สีซิกม่า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	36	หมู่	14	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน		

ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	
อุตสาหกรรมเคมี หุ้นสามัญ 	60,600,000 8,400,000 13.86

ประเภท

หลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย

วันครบก�าหนด

ไถ่ถอน

หลัก

ประกัน

เงื่อนไข

ข้อก�าหนดสิทธิ

จ�านวนและมูลค่า

ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

(บาท)

การจัดอันดับ		

ความน่าเชื่อถือ

ผู้แทน

ผูถ้อืหุน้กู้

1.	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 ไม่มีประกัน	 มูลค่า	

US$	50,000,000	 อัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว	 ครบก�าหนดในปี	 	2559	

โดยมีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด

ในปี	2554	

				(วนัทีอ่อกหุน้กู	้17	กรกฎาคม	2549)

อัตรา	6-month	

LIBOR	US	dollar	

deposit	บวก	350	

basis	point	

ใน	5	ปีแรก	และ	

อัตรา	6-month	

LIBOR	US	dollar	

deposit	บวก	525	

basis	point	

หลงัการให้สทิธไิถ่ถอน

คืนก่อนก�าหนด	

(call	option)	

ในปี	2554

17	กรกฎาคม	2559 ไม่มี มี	call	option	ใน	3	กรณี				

(1)	กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง

ทางกฎหมายภาษีท�าให้

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระ

ทางภาษีเพิ่มขึ้น

(2)	กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้

ประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน

ก�าหนด	ภายหลังครบ	5	ปี		

3)	 กรณีที่หุ ้นกู ้ไม่สามารถ

นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่	 2	

ประเภท	Lower	Tier	II	

ของผู้ออกหุ้นกู้ได้	

1,507,565,000

(US$50,000,000)

ไม่มี ไม่มี

	2.	หุน้กูด้้อยสทิธ	ิมปีระกนั	มลูค่า	US$	

40,000,000	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	

ครบก�าหนดในปี		2560	โดยมีสิทธิ

ไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนดในปี	2555

	

		(วนัทีอ่อกหุน้กู	้16	กมุภาพนัธ์	2550)

อตัรา	6-month	LIBOR	

US	 dollar	 deposit	

บวก	350	basis	point	

ใน	5	ปีแรก	และ	

อตัรา	6-month	LIBOR	

US	 dollar	 deposit	

บวก	525	basis	point	

หลังการให้สิทธิไถ่ถอน

คืนก่อนก�าหนด	 (call	

option)ในปี	2555

20	กุมภาพันธ์	2560 ไม่มี มี	call	option	ใน	3	กรณี				

(1)	กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลง

ทางกฎหมายภาษีท�าให้

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระ

ทางภาษีเพิ่มขึ้น

(2)	กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้

ประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน

ก�าหนด	ภายหลังครบ	5	ปี		

3)	 กรณีที่หุ ้นกู ้ไม่สามารถ

นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่	 2	

ประเภท	Lower	Tier	II	

ของผู้ออกหุ้นกู้ได้

1,206,052,000

(US$40,000,000)

ไม่มี ไม่มี

3.	ตราสารหนี้ระยะยาวด้อยสิทธิ1 ไม่มี 22	ธันวาคม	2546 ไม่มี ไม่มี 544,502,520 ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ			*			อยู่ระหว่างด�าเนินการช�าระบัญชี

												**			ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่	18	มีนาคม	2553

การออกตราสารหนี้ของซีไอเอ็มบี	ไทย	 (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553)
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ประเภท

หลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย

วันครบ

ก�าหนด

ไถ่ถอน

หลัก

ประกัน

เงื่อนไข

ข้อก�าหนดสิทธิ

จ�านวนและมูลค่า

ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

(บาท)

การจัด

อันดับ		

ความน่า

เชื่อถือ

ผู้แทน

ผู้ถือหุ้นกู้

4.	ตราสารหนี้ระยะยาวด้อยสิทธิ	

			อายุ	10	ปี2	

ไม่มี 1	กุมภาพันธ์	

2552

ไม่มี ไม่มี 2,600,000 ไม่มี ไม่มี

5.	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

ที่สะสมดอกเบี้ยจ่าย	 ซึ่งนับเป็น

เงินกองทุนชั้นที่	2	ครั้งที่	1/2552	

ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.		2562

				(วันที่ออกหุ้นกู้		27	มีนาคม	2552)

ร้อยละ	5.25	 ต่อปีส�าหรับ

งวดดอกเบี้ยนับจากวันที่

ออกหลักทรัพย์จนถึงวัน

ครบรอบปีที่	5	และ

ร้อยละ	6.75	ต่อปี	ส�าหรับ

งวดดอกเบี้ยหลังจากวัน

ครบรอบปีที	่5	จนถงึวนัครบ

ก�าหนดไถ่ถอน

27	มีนาคม	

2562

ไม่มี มี	call	option	ใน	3	กรณี				

(1)	 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	

ไม่มหีนีส้นิล้นพ้นตวั	ณ	ขณะ

ที่มีการไถ่ถอนทรัพย์ก่อน

ครบก�าหนด		

(2)	 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

มิได้กระท�าผิดตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดของ	 ธปท.	 ในเรื่อง

ความเพียงพอของอัตราส่วน

การด�ารงเงินทุน	

(3)	 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

จะต้องได้รับความเห็นชอบ

เป็นลายลักษณ์อักษรจาก	

ธปท.	 ก่อนการไถ่ถอนหลัก

ทรัพย์			

2,500,000,000 A-	(tha) ไม่มี

ชื่อ ต�าแหน่ง บริษัท
จ�านวนหุ้นที่ถือ	ณ	

31	ธค	53	(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ	ณ	

31	ธค	52	(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง

นายทรงวุฒิ	บัวเข็ม	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ด้านกฎหมาย
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	 1 - -

นายเอกชัย	ติวุตานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สายสนับสนุนธุรกิจ	

บริษัท	ซีที	คอลล์	จ�ากัด	

(เดิมชื่อ	บริษัท	บีที	ที่ปรึกษาธุรกิจ	จ�ากัด)
4 1 3

นายสุรินทร์	ภควลีธร
	ผู้อ�านวยการอาวุโส	

ทีมติดตามหนี้รายย่อย
บริษัท	ซีที	คอลล์	จ�ากัด	 1 - -

นายฐาภพ	คลี่สุวรรณ
ผู้อ�านวยการอาวุโส	ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่	และ	

ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์	ซีไอเอ็มบี	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	

บริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส	จ�ากัด	

(เดิมชื่อ	บริษัท	บีที	ลีสซิ่ง	จ�ากัด)

1

2

1

1

-

-

นายธนิต	อ่อนนุช
รองผู้อ�านวยการหัวหน้าส่วนบริการและสนับสนุน

ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
บริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้	ลีส	จ�ากัด 2 1 1

หมายเหตุ		 		

1.		เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ได้รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่ถูกทางการเข้าแทรกแซง	-	บงล.	ร่วมเสริมกิจ		544.50	ล้านบาท

2.		เป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ได้รับโอนมาจากสถาบันการเงินที่ถูกทางการเข้าแทรกแซง	-	บง.	ธนสยาม	2.60	ล้านบาท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
(ตั้งแต่ ณ สิ้นปี 2552 - ณ สิ้นปี 2553) 
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ถนนหลังสวน

ลุมพินี

สีลม

เอ็มไพร์	ทาวเวอร์

เคเอสแอล	ทาวเวอร์

สีลมเซ็นเตอร์	

ถนนสาทร

สยามสแควร์	

มาบุญครองเซ็นเตอร์	

ประตูน�้า

เซ็นต์หลุยส์

ยานนาวา

สาธุประดิษฐ์

ถนนจันทน์

เซ็นทรัลฯ	พระราม	3	

กล้วยน�้าไท

0-2626-7101-3

0-2286-0149,	0-2286-5388,	0-2286-5761

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

0-2670-1621-2

0-2642-6762-3

0-2632-7621-2

0-2633-9010-13	

0-2250-1735-6

0-2686-3964-6

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

0-2286-0335,	0-2286-0374

0-2289-3872-3

0-2210-2724-6

0-2678-5670-1

0-2673-7035-6

0-2391-9113,	0-2392-7824

0-2626-7104

0-2286-0223

0-2236-4749

0-2670-1623

0-2642-6764

0-2632-7623

0-2633-9034	

0-2250-1737

0-2686-3967

0-2251-5415

0-2286-0318

0-2289-0560

0-2210-2723

0-2678-5672

0-2673-7037

0-2391-9112

การที่ตลาดยังเติบโตต่อเนื่อง	 ซีไอเอ็มบีไทยให้ความส�าคัญกับการสร้างโอกาสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม	 สาขาต่างๆของธนาคารถือเป็นเครือข่าย

เชื่อมโยงที่ส�าคัญที่สุด

เครือข่ายซีไอเอ็มบี ไทย

เขตกรุงเทพ

เขตกรุงเทพ 1 โทรศัพท์ โทรสาร

เขตกรุงเทพ 2 โทรศัพท์ โทรสาร

เยาวราช

บางรัก

ราชวงศ์

ส�าเพ็ง

จักรวรรดิ	

ราชด�าเนิน	(ถนนดินสอ)

ท่าเตียน

มหานาค

ยมราช

เทเวศร์

ปากคลองตลาด

วรจักร

ศรีย่าน	

บางล�าพู	

บางโพ	

0-2233-8696,	0-2234-4002,	0-2234-2552,

0-2234-4527,	0-2234-6731

0-2234-6209,	0-2234-6435,0-2234-9884

0-2221-1333,	0-2224-8162-3

0-2224-2313,	0-2226-0367

0-2622-5660-1

0-2221-7679,	0-2221-7395,	0-2224-8053

0-2222-4323,	0-2224-8165

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

0-2215-7126-7,	0-2215-7352-3

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

0-2224-7207-8,	0-2224-7210

0-2223-4988,	0-2223-5058

0-2636-9517-9

0-2629-1573-5

0-2585-0192,	0-2585-8180

0-2266-4309

0-2233-5020

0-2222-3190

0-2224-2333

0-2622-5662

0-2224-8052

0-2224-8164

0-2224-7022

0-2215-7383

0-2282-4085

0-2224-7209

0-2224-9011

0-2636-9520

0-2629-1576

0-2585-0260
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เขตกรุงเทพ 3 โทรศัพท์ โทรสาร

เขตกรุงเทพ 4 โทรศัพท์ โทรสาร

บุคคโล

ราษฎร์บูรณะ

วัดไทร

สุขสวัสดิ์

บางบอน

เซ็นทรัล	พลาซา	พระราม	2	

เดอะมอลล์	ท่าพระ	

พระประแดง	

บางพลัด

ธนบุรี

จรัลสนิทวงศ์

หนองแขม

ภาษีเจริญ

บางยี่ขัน

พรานนก

เดอะมอลล์	บางแค	

เซ็นทรัล	ปิ่นเกล้า	

0-2468-7141-2,	0-2468-8202

0-2427-4403,	0-2427-4405

0-2415-0909,	0-2415-1235,	0-2415-1378

0-2463-2130,	0-2463-5345-6

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

0-2872-4307-8

0-2477-7287-8

0-2818-4517-9

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

0-2465-0442,	0-2465-8758

0-2411-0339,	0-2411-3603-4

0-2421-1122,	0-2421-1460,	0-2421-1991

	0-2467-5453-4

0-2433-5920-3

0-2418-1572-4

0-2455-3515,	0-2413-0739,	0-2818-8608

0-2884-6725-7

0-2468-8203

0-2427-4404

0-2415-2712

0-2463-5344

0-2416-8279

0-2872-4309

0-2477-7289

0-2818-4520

0-2434-3361

0-2465-0442

0-2411-2245

0-2421-3788

0-2467-3106

0-2433-5921

0-2412-3098

0-2803-8609

0-2884-6728

บางนา

ปู่เจ้าสมิงพราย

พาราไดซ์	พาร์ค	ศรีนครินทร์

บางนา-ตราด

สมุทรปราการ

อิมพิเรียลฯ	ส�าโรง

ลาดกระบัง

เซ็นทรัล	ซิตี้	บางนา	

ถนนสายลวด

บิ๊กซี	บางพลี	

อ่อนนุช	

ถนนเทพารักษ์	

ทองหล่อ

แยกอโศก-สุขุมวิท

จีเอ็มเอ็มแกรมมี่	เพลส

เพชรบุรีตัดใหม่

เอกมัยพาวเวอร์	เซ็นเตอร์

0-2393-0789,	0-2747-5322

0-2384-7604-6,	0-2384-3670

0-2746-0330-1

0-2312-6752-4

0-2387-1806,	0-2387-1849,	0-270-28618-9

0-2380-6883-4

0-2739-1705,	0-2739-1895-6

0-2745-7314-5

0-2703-8520-2

0-2312-9695-6

0-2730-3066-8

0-2713-4594-6

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

0-2258-1913,	0-2258-1916,	0-2259-0601

0-2665-8181,	0-2665-9906-7

0-2718-0617-8

0-2714-7370-2

0-2393-0788

0-2384-7605

0-2746-0332

0-2312-6755

0-2389-1349

0-2380-6894

0-2739-1897

0-2745-7316

0-2703-8523

0-2312-9596

0-2730-3069

0-2713-4597

0-2391-4790

0-2258-1939

0-2665-9908

0-2718-0620

0-2714-7347
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หัวหมาก

ลาดพร้าว

บางเขน

รามอินทรา

รามค�าแหง

ตลาดวงศกร

แฟชั่น	ไอส์แลนด์	

อิมพิเรียลฯ	ลาดพร้าว	

ตลาดยิ่งเจริญ	

เดอะมอลล์	บางกะปิ	

มีนบุรี	

วังหิน	

พหลโยธิน

ห้วยขวาง

ซันทาวเวอร์ส	ถ.วิภาวดีรังสิต	

ฟอร์จูนทาวเวอร์	

อมรรินี่	รามอินทรา

0-2377-1362-3	,	0-2377-2555

0-2530-1372,	0-2538-2493-4

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

0-2509-5713,	0-2510-4448

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

0-2994-3087,	0-2944-3394

0-2947-5188,	0-2947-5189

0-2934-8530-2

0-2972-3363-5

0-2704-9156-8

0-2906-3672-4

0-2942-6206-8

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

0-2277-0554,	0-2277-2863,	0-2277-9955

0-2617-7617-8

0-2642-0891-3

0-2919-6085-8

0-2377-1365

0-2530-1371

0-2511-4320

0-2509-5712

0-2319-8575

0-2994-3943

0-2947-5190

0-2934-8533

0-2972-3366

0-2704-9159

0-2906-3675

0-2942-6218

0-2279-0737

0-2327-0903

0-2617-7619

0-2642-0891-3

0-2919-6089

ติวานนท์

ดอนเมือง

รังสิต	

แจ้งวัฒนะ

งามวงศ์วาน

ตลาดไท	

บางใหญ่	

เซียร์รังสิต	

เมืองทองธานี	

ไอที	สแควร์	

ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	

วงศ์สว่าง	ทาวน์	เซ็นเตอร์	

นิคมอุตสาหกรรม	นวนคร	

ถนนรัตนาธิเบศร์

ปากเกร็ด

0-2525-0586,	0-2525-2561,	0-2968-4066-7

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

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

0-2573-8121,	0-2574-150-23

0-2580-1601,	0-2580-1920

0-2529-2277,	0-2529-2971

0-2903-3120,	0-2903-3125

0-2992-5739-40

0-2981-4135,	0-2981-4172

0-2576-0476-7,0-2576-0374

0-2958-5310-3

0-2913-9783-5

0-2520-4831-3

0-2527-8643-4

0-2960-6544-6

0-2527-0264

0-2566-1593

0-2531-3020

0-2573-8785

0-2580-2451

0-2529-4852

0-2903-3127

0-2992-5741

0-2981-4446

0-2576-0428

0-2958-5314

0-2913-9786

0-2520-4834

0-2527-8722

0-2960-6547

เขตภูมิภาค
เขตภูมิภาค 1  โทรศัพท์  โทรสาร
153	ถนนราชวิถี	ต.พระปฐมเจดีย์	
อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000
สมุทรสาคร
อ้อมน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี	
นครปฐม
สมุทรสงคราม
หัวหิน				
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี	

0-3428-0197,	0-3428-0387-390

0-3481-0955-6	,	0-3442-8812-4
0-2810-5211-2
0-3523-2993-6
0-3242-5148
0-3425-1028	,	0-3425-4233-4
0-3471-1442	,	0-3471-2429
0-3253-1460-2
0-3451-7554-7
0-3231-5988-9,	0-3231-4962-3
0-3550-2660-3

0-3428-0196

0-3481-0957
0-2810-5213
0-3523-2932
0-3242-8227
0-3425-4234
0-3472-4046
0-325-31463
0-3451-7558
0-3231-5588
0-3550-2664

เขตกรุงเทพ 5 โทรศัพท์ โทรสาร

เขตกรุงเทพ 6 โทรศัพท์ โทรสาร
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0-2377-1365

0-2530-1371

0-2511-4320

0-2509-5712

0-2319-8575

0-2994-3943

0-2947-5190

0-2934-8533

0-2972-3366

0-2704-9159

0-2906-3675

0-2942-6218

0-2279-0737

0-2327-0903

0-2617-7619

0-2642-0891-3

0-2919-6089

64	 ถนนช้างเผือก	 ต�าบลศรีภูมิ	
อ�าเภอเมือง	จ.เชียงใหม่	50200	
เชียงใหม่
มโนรมย์	ชัยนาท
นครสวรรค์
พิษณุโลก
เชียงราย
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
ถนนช้างคลาน	
แม่สาย			
ล�าปาง		
ถนนสุเทพ	

0-5341-8400,	0-534-18402	

0-5341-8338-9,	0-5328-7070
0-5649-1006,	0-5649-1223
0-5622-6354,	0-562-27473
0-5524-4060,	0-5525-2179
0-5371-4029-30,	0-5371-9376
0-5328-4447-8
0-5382-0914-6
0-5364-2495-7
0-5432-3883-4,	0-5432-390-23
0-5380-8489,	0-5380-8912

0-5341-8401

0-5328-7078
0-5649-1224
0-5622-4182
0-5524-4061
0-5371-5905
0-5328-4449
0-5382-0917
0-5364-2498
0-5432-3907
0-5380-8913

142-148	ถนนศรจีนัทร์	ต.ในเมอืง	
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
ขอนแก่น
สกลนคร
อุบลราชธานี
อุดรธานี
นครราชสีมา
หนองคาย
สระบุรี
สุรินทร์
บุรีรัมย์
โลตัส	ขอนแก่น

0-4332-1463	,	0-4332-1476

0-4322-0812,	0-4322-0925
0-4271-1190,	0-4273-0557
0-4528-4224-5,	045-313395
0-4222-3248-9,	042-344097
0-4424-3714,	044-243785
0-4241-1728,	042-411738
0-3631-5304,	036-315307
0-4452-1464-7
0-4462-5124,	0-4462-5183
0-4332-4323,	0-4332-4789-90

0-4332-1476

0-4322-4631
0-4271-1701
0-4531-3467
0-4224-7184
0-4425-8161
0-4241-2624
0-3631-5303
0-4452-1468
0-4462-5698
0-4332-4791

726/1	ถนนสุขุมวิท	
ต.บางปลาสร้อย	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000	
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
แปซิฟิคพาร์คศรีราชา		
ถนนพัทยาสาย	3	
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
หนองมน		
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์	ศรีราชา
จันทบุรี

0-3886-4109-10

0-3878-2161-5
0-3861-1220,	0-3861-1588-9
0-3881-3041-3
0-3877-1480-1
0-3848-8140-1
0-3845-7037-8
0-3874-6135-6,	0-3874-5210
0-3876-2561-2,	0-3876-2570
0-3934-0212-5

0-3886-4110

0-3878-2166
0-3861-4870
0-3881-3044
0-3877-1482
0-3848-8142
0-3845-7039
0-3874-5766
0-3876-2588
0-3934-0216

0-3428-0196

0-3481-0957
0-2810-5213
0-3523-2932
0-3242-8227
0-3425-4234
0-3472-4046
0-325-31463
0-3451-7558
0-3231-5588
0-3550-2664

เขตภูมิภาค 2 โทรศัพท์  โทรสาร

เขตภูมิภาค 3 โทรศัพท์  โทรสาร

เขตภูมิภาค 4 โทรศัพท์  โทรสาร
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31	ถนนภูเก็ต	ต.ตลาดใหญ่	
อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000	
ภูเก็ต
สงขลา
หาดใหญ่
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นาหม่อม
ถนนติลกอุทิศ	1		
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต	
ด่านนอก	สะเดา
กระบี่
ถนนศุภสารรังสรรค์	หาดใหญ่	
ตลาดพลาซา	หาดใหญ่		
นครศรีธรรมราช		
ป่าตอง	

0-7721-2390-1,0-7721-4922-24	

0-7621-1501
0-7431-1906,	0-7432-4050-1
0-7423-5777
0-7750-4825,	0-7751-1698
0-7727-3574,	0-7727-3575
0-7438-3005-6
0-7625-6606-7
0-7636-7008-9
0-7443-4192-3
0-7563-0572-5
0-7435-1133-5
0-7434-9242-4
0-7531-3201-4
0-7626-9813-4,	0-7628-6824-5

0-7435-4625

0-76211-502
0-7431-4391
0-7424-5011
0-7751-1661
0-7727-3574-5
0-7438-3005
0-7625-6608
0-76367-7010
0-7443-4194
0-7563-0576
0-7435-1136
0-7434-9245
0-7531-3707
0-7629-6821

ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในที่ท�าการสาขา โทรศัพท์  โทรสาร
แยกอโศก-สุขุมวิท
ยานนาวา
ลุมพินี	
สีลม
เชียงราย
หัวหิน
ป่าตอง

0-2258-1913,	0-2258-1916,
0-2289-3872-3
0-2286-0149,	0-2286-5388,								
0-2234-3010,	0-2236-4747-8
0-5371-4029-30,	0-5371-9377-8
0-3253-1461-2
0-7629-6813-4,	0-7628-6824-5

0-2258-1939
0-2289-0560
0-2286-0223
0-2236-4749
0-5371-5905
0-3253-1463
0-7629-6821

นอกที่ท�าการสาขา  โทรศัพท์  โทรสาร

ถนนปฏัก	1
ถนนทวีวงศ์	1
ถนนทวีวงศ์	2
ถนนทวีวงศ์	3
ถนนราษฎร์อุทิศ	1
กะรน	1
โรงแรมเมอร์เคียว	ป่าตอง
จังซีลอน	1
จังซีลอน	2
แยกวัดชัยมงคล
ซอยบัวขาว	พัทยากลาง
อเวนิว	พัทยาสาย	2
วงเวียนปลาโลมา

0-7628-6741
0-7629-2253
0-7629-2494
0-7629-7032
0-7629-4204
0-7628-6273
0-7629-2952
0-7629-5025
0-7629-5027
0-3871-0588
0-3872-0931
0-3871-0755
0-3837-1303

0-7628-6742
0-7629-2254
0-7629-2495
0-7629-7033
0-7629-4205
0-7628-6274
0-7629-2953
0-7629-5026
0-7629-5028
0-3871-0589
0-3872-0932
0-3871-0756
0-3837-1304

รถรับแลกเปลี่ยนฯ	1
รถรับแลกเปลี่ยนฯ	2

08-1938-4722
08-9203-9764

รถรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเคลื่อนที่  โทรศัพท์  

เขตภูมิภาค 5 โทรศัพท์  โทรสาร
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