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ว�สัยทัศน�
ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำของอาเซียน
ที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล

พันธกิจ
สร�างองค�กรให�เติบโตก�าวหน�าอย�างยั่งยืน
เพ�่อสร�างคุณค�าให�ลูกค�าและสังคม
ด�วยบร�การการเง�นที่ดีเยี่ยม ก�าวทันเทคโนโลยี
และเคร�อข�ายอาเซียนที่แข็งแกร�ง

ค�านิยมองค�กร
ในเดือนมกราคม 2565 กลุ�มซีไอเอ็มบีได�ประกาศ
ค�านิยมองค�กรชุดใหม�เร�ยกโดยย�อว�า EPICC
ซึ่งกำหนดจากธีมหร�อแนวคิดสำคัญที่ได�จากการศึกษา
สำรวจความผูกพันของพนักงานและกลุ�มเป�าหมาย
ธีมหร�อแนวคิดเหล�านี้มีความสำคัญอย�างยิ�ง
ต�อการสร�างและปรับปรุงประสิทธิผลองค�กร ตลอดจน
ดูแลให�ทุกคนในองค�กรสร�างผลสัมฤทธิ์ร�วมกัน 
ดังนั้น เพ�่อเป�นการสอดรับกับกลุ�มซีไอเอ็มบี 
ธนาคารจ�งได�ปรับเปลี่ยนค�านิยมองค�กรของธนาคาร
จากเดิมคือ มุ�งมั่นสร�างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร�ง
โปร�งใสและรับผิดชอบ และเป��ยมด�วยพลังสร�างสรรค�
ผลักดัน ไปเป�น EPICC

มุ�งมั่น
สู�ความเป�นเลิศ  ร�วมมือร�วมใจ

เสร�มสร�าง
ศักยภาพบุคลากร

ซื่อสัตย�
และรับผิดชอบ
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ลูกค�าเป�นศูนย�กลาง
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ข�อมูลสำคัญ
ทางการเง�น

สารจาก
ประธานกรรมการ 

สารจากกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�และ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

สารจาก
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
กลุ�มซีไอเอ็มบี 

2.
การบร�หาร
จัดการความเสี่ยง

1.
โครงสร�างและการดำเนินงานของกลุ�มธุรกิจ
ทางการเง�นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

3.
การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพ�่อความยั่งยืน
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ส�วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

4.
การว�เคราะห�
และคำอธิบาย
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รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด�านการกำกับดูแลกิจการ

9.
การควบคุมภายใน
และรายการระหว�างกัน

5.
ข�อมูลทั่วไป
และข�อมูลสำคัญอื่น

7.
โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ และข�อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย�อย
ผู�บร�หาร พนักงานและอื่นๆ

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการชุดย�อย
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กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย�อย
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�มีอำนาจควบคุม 
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เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย�สิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน�งของกรรมการและผู�บร�หาร
ของธนาคารในธนาคาร บร�ษัทย�อย บร�ษัทอื่น หร�อบร�ษัทที่เกี่ยวข�อง 
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กาวไปอีกขั้น กาวไปดวยกัน

3แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

ในช�วงเวลาที่เราเผชิญกับว�กฤตการณ�โคว�ด-19
สภาพเศรษฐกิจและสังคมชะงักงัน
สิ�งที ่จะทำให�เราฝ�าฟ�นว�กฤตการณ� ไปได� คือ
การช�วยเหลือและเกื ้อกูลกัน แสวงหาโอกาสร�วมกัน
เพ�่อก�าวไปข�างหน�าอย�างมั่นคงและยั่งยืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร�อมส�งกำลังใจ
และสนับสนุนให�ทุกคนทุกภาคส�วนสามารถ
ยืนหยัดและก�าวต�อไปได�ด�วยการทุ�มเทรังสรรค�
ผลิตภัณฑ�และบร�การ ด�วยความเข�าใจและตรงใจ
ตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการใช�ชีว�ต
และเทคโนโลยี

เพ�่อให�ทุกคนทุกภาคส�วนก�าวผ�านและก�าวต�อ
มุ�งไปข�างหน�าสู�เป�าหมาย…ด�วยกัน
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ค�นพบนิยาม
ของชีวิตวิถีใหม�
...ด�วยกัน

ในช�วงเวลาแห�งความผันผวน ทุกชีวิตต�างได�รับ
ผลกระทบและพบกับการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ� 
ผู�ท่ียืดหยุ�นต�อสภาพแวดล�อมอันแตกต�าง 
เรียนรู�ท่ีจะปรับตัว ค�นหาโอกาสและข�อดีของเหตุการณ� 
ย�อมสามารถสร�างนิยามชีวิตวิถีใหม�ท่ีลงตัว
ในอนาคตได�เป�นอย�างดี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร�อมปรับตัวไปกับทุกคน
ด�วยผลิตภัณฑ�และบริการที่รองรับชีวิตวิถีใหม� 
เพื่อให�ลูกค�ายังย้ิมได�ไปกับความเปล่ียนแปลง
และรับโอกาสใหม�ๆ ท่ีทำให�ชีวิตสะดวกสบายขึ้น

ลงทุนซื้อขายตราสารหนี้คุณภาพดี ทั้งตลาดหลัก-รอง
ได�ทุกที่ทุกเวลาผ�าน CIMB THAI Digital Banking App 
ง�ายขึ้น เร็วกว�า และมั่นใจได�

BizChannel@CIMB Mobile App
ดูแลจัดการการเงินของธุรกิจง�ายๆ
จากทุกที่ในโลก ด�วยคลิกเดียว
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รางวัล Best Local Currency Bond Deal
และ Most Innovative Deal of the Year
จาก Alpha Southeast Asia Awards
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รางวัล Best Local Currency Bond Deal
และ Most Innovative Deal of the Year
จาก Alpha Southeast Asia Awards

รางวัล Wealth Management
Platform of the Year (2020 – 2021) จาก Asian
Banking & Finance Retail Banking Awards
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ก�าวสู�มิติใหม�
...ด�วยกัน

เทคโนโลยีท่ีรุดหน�าสู�โลกดิจิทัล ทำให�วิถีชีวิต
ต�องปรับเปล่ียนไปอย�างชัดเจน  นับเป�นความท�าทายใหม�
สำหรับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในการให�บริการลูกค�า
ให�สามารถเข�าถึงผลิตภัณฑ�และบริการได�ง�าย สะดวก 
ปลอดภัย ยืดหยุ�นเรื่องเวลาและสถานท่ี เพื่อเป�าหมาย
ความพึงพอใจของลูกค�าท่ีเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการเพิ่มความสะดวกสบายแก�ลูกค�าแล�ว 
ยังเป�นการทำให�ธุรกรรมการเงินเป�นส่ิงท่ีลูกค�าทุกกลุ�ม
ทุกระดับสามารถเข�าถึงได� โดยก�าวผ�านข�อจำกัดต�างๆ
ไปได�อย�างราบรื่น

บัญชีเงินฝากออมทรัพย� Speed D+
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รูปแบบดิจิทัล
ดอกเบี้ยสูง เข�ากับวิถี Social Distancing

CIMB THAI Digital Banking App
ช�วยลดข�อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่
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รางวัล Digital Banking Initiative
of the Year 2021 จาก Asian Banking
& Finance Retail Banking Awards

รางวัล Outstanding Transformation in
Digital CX during COVID19 จาก Digital CX
Awards 2021
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สร�างสรรค� พัฒนา
ท�ามกลางความท�าทาย
...ด�วยกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ในภาวะชะงักงันของกิจกรรมต�างๆ จากการล็อกดาวน�ท่ัวโลก
#TeamCIMB ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได�ใช�ช�วงเวลาน้ี
เป�ดโลกแห�งการพัฒนาทักษะและความรู�ความสามารถเต็มรูปแบบ
ท้ังการเพิ่มทักษะความรู�เดิม และการเสริมด�วยทักษะ
ความรู�ใหม�ๆ ให�เท�าทัน ต�อการเปล่ียนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในหลากหลายมิติ เพื่อให�มีความพร�อมในการตอบสนอง
ทุกความต�องการของลูกค�า ท่ีมุ�งยืนหยัด ก�าวข�ามข�อจำกัด
และเดินหน�ารับความท�าทายใหม�ๆ อย�างม่ันใจ

ทีมงาน Transaction Banking
มุ�งมั่นเชื่อมแพลตฟอร�มทางการเงิน
ระหว�างลูกค�าหรือคู�ค�าเข�าด�วยกัน

ทีมงาน Digital Technology
ทำงานเป�นอิสระ คล�องตัวต�อการเปลี่ยนแปลง
และรองรับทุกการพัฒนาผลิตภัณฑ�ในยุคดิจิทัล

8

สร�างสรรค� พัฒนา
ท�ามกลางความท�าทาย
...ด�วยกัน
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การทำธุรกิจในยุคท่ีท่ัวโลกมีการเช่ือมโยงกัน
การเข�าถึงโอกาสต�างๆ จึงมีขอบเขตกว�างไกลตามต�องการ
และง�ายดายเพียงพลิกฝ�ามือ หรือเพียงคลิกเดียว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร�วมสนับสนุนการขยายศักยภาพอย�างเต็มท่ี
สู�ห�วงแห�งโอกาสท่ีกำลังเติบโต โดยพร�อมเป�นคู�คิด
ในการก�าวไปเพื่อรับกับความท�าทายใหม�ๆ ด�วยความม่ันใจ
ผ�านเครือข�ายที่แข็งแกร�งท่ัวภูมิภาคอาเซียน

10
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เป�าหมายหลักของ
กลุ�มซีไอเอ็มบี คือ การเป�น
The Leading ASEAN Company

มีเครือข�ายครอบคลุม
10 ประเทศ ทั่วภูมิภาคอาเซียน

การทำธุรกิจในยุคท่ีท่ัวโลกมีการเชื่อมโยงกัน
การเข�าถึงโอกาสต�างๆ จึงมีขอบเขตกว�างไกลตามต�องการ
และง�ายดายเพียงพลิกฝ�ามือ หรือเพียงคลิกเดียว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร�วมสนับสนุนการขยายศักยภาพอย�างเต็มท่ี
สู�ห�วงแห�งโอกาสท่ีกำลังเติบโต โดยพร�อมเป�นคู�คิด
ในการก�าวไปเพื่อรับกับความท�าทายใหม�ๆ ด�วยความมั่นใจ
ผ�านเครือข�ายท่ีแข็งแกร�งท่ัวภูมิภาคอาเซียน

10

เครือข�ายทางธุรกิจ
คือ ความสัมพันธ�
ท่ีจะเติบโต
...ด�วยกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

เป�าหมายหลักของ
กลุ�มซีไอเอ็มบี คือ การเป�น
The Leading ASEAN Company

มีเครือข�ายครอบคลุม
10 ประเทศ ท่ัวภูมิภาคอาเซียน



11แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

รางวัล Best Local Currency Bond Deal & Most Innovative Deal of the Year
รางวัล Best Equity IPO Deal of the Year in Southeast Asia 
จาก Alpha Southeast Asia Awards
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ราคาหุ�น
บาทต�อหุ�น

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

กำไรจากการดำเนินงานก�อนหักสำรองฯ

5,382

2,653

4,379
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ล�านบาท

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะธนาคาร

ขอมูลสำคัญ
ทางการเง�น
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0.60

0.89
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(ปรับปรุง) (ปรับปรุง)

2564

368,468

39,232

7,147

3,735

10,881

0.06

2563

354,821

40,058

6,694

3,285

9,979

0.04
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41,544
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0.04

1.19

0.60

353,241

40,432

11,592

3,167

14,760

0.06

1.09

0.53

2564

355,111

43,403

9,951

4,396

14,347

0.07

1.21

0.89

89.1%
22.4%

3.1%
-6.6%

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

งบการเง�นรวมงบการเง�นเฉพาะธนาคาร

การเติบโตของกำไรสุทธิ

อัตราเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง

อัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ย

การเติบโตของเง�นให�สินเชื่อ*

2562 2564

3.6%

205,198

182,779

21.8%

3.6%

0.4%

3.7%

211,894

182,167

22.4%

5.8%

0.6%

4.6%
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3.1%

0.3%
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0.5%

4.5%

220,802
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0.5%
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(ปรับปรุง)

* รวมเง�นให�สินเชื ่อค้ำประกันโดยธนาคารอื่น และเง�นให�สินเชื ่อแก�สถาบันการเง�น

งบการเง�นรวม
งบการเง�น

เฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม
งบการเง�น

เฉพาะธนาคาร งบการเง�นรวม
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หนี้สินรวม

ส�วนของเจ�าของ

รายได�ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได�ที่ไม�ใช�ดอกเบี้ย

รายได�รวม

กำไรต�อหุ�นขั้นพ�้นฐาน (บาท)

ราคาตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

ราคาป�ด (บาทต�อหุ�น)

งบการเง�นรวมงบการเง�นเฉพาะธนาคาร

การเติบโตของกำไรสุทธิ

อัตราเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง

อัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ย

การเติบโตของเง�นให�สินเชื่อ*
* เง�นให�สินเชื ่อไม�รวมรายการตลาดเง�นหักรายได�รอตัดบัญชี

เง�นให�สินเชื่อ* ล�านบาท

เง�นฝาก ล�านบาท
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อัตราส�วนสินทรัพย�ที่ ไม�ก�อให�เกิดรายได�
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14 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ร�วมกันฟ�นฝ�าป�ญหาและอุปสรรคไปด�วยกัน

เม่ือเป�ดศักราชป� 2564 ทุกคนต�างมีความหวังว�าสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19) 
จะคลี่คลาย เนื่องจากมีการเร�งระดมฉีดวัคซีนทั่วโลกในป�ที่ผ�านมา อย�างไรก็ตาม ในช�วงระหว�างป� ได�พบการกลายพันธุ�
ของเชื้อโคว�ด-19 ทำให�เกิดการระบาดระลอกใหม� ประเทศต�างๆ จ�งดำเนินมาตรการป�ดสถานที่และจำกัดการเดินทาง
อีกครั้ง และส�งผลกระทบต�อพลวัตการฟ��นตัวตามมา สำหรับประเทศไทย ได�เห็นสัญญาณของการเร��มฟ��นตัว โดยเฉพาะ
ในช�วงคร�ง่หลังของป� 2564 จากความพยายามของภาครัฐท่ีจะกระจายการฉีดวัคซีนโคว�ด-19 ให�ท่ัวถึง และการเป�ดประเทศ
อย�างค�อยเป�นค�อยไปตามโครงการ Sandbox ภายใต�เง�่อนไขของระบบ Test and Go ให�กับกลุ�มนักท�องเที่ยวที่ได�รับการ
ฉีดวัคซีนอย�างครบถ�วนแล�ว ประกอบกับยอดส�งออกได�กลับมาฟ��นตัวตลอดป� 2564 จากอุปสงค�ของตลาดโลกที่เพ��มข�้น
ต�อสินค�าอุปโภคบร�โภค ค�าเง�นบาทที่แข็งแกร�ง และการที่ภาครัฐมีการส�งเสร�มการค�ากับประเทศคู�ค�าต�างๆ อย�างต�อเนื่อง

ในป� 2564 ประเทศไทยได�เผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงเช�นเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลก อาทิ การทำธุุรกรรมและ
ใช�บร�การต�างๆ ผ�านช�องทางดิจ�ทัลมากข�้�น (Digitalisation) รวมถึงอีคอมเมิร�ซและบร�การทางการเง�นผ�านช�องทางดิจ�ทัล 
การนำรูปแบบการทำงานทางไกล (Remote Working Model) หร�อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว�างการทำงาน
ทางไกลกับที่สำนักงาน (Hybrid Working Model) มาใช� การให�ความสำคัญต�อประเด็นด�านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้ง
มิติด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) รวมทั้งการให�ความสนใจใน 
Cryptocurrencies, Non-Fungible Token (NFT) และสินทรัพย�ดิจ�ทัลที่เพ��มมากข�้น สิ�งเหล�านี้ได�บ�งชี้ให�เห็นว�า แม�ในภาวะ
แวดล�อมที่มีความไม�แน�นอนและขาดความเชื่อมั่น  สังคมยังคงดำเนินต�อไปโดยปรับเปลี่ยนไปสู�ชีว�ตว�ถีใหม� (New Normal) 
รวมถึงมองหานวัตกรรมหร�อสิ�งต�างๆ ที่จะช�วยขับเคลื่อนโอกาสของการเติบโตต�อไปได� ในส�วนของภาคธุรกิจและประชาชน
ก็เช�นเดียวกันที่ต�องมีการปรับตัวอย�างรวดเร็ว เร�ยนรู�พัฒนาความรู�ความสามารถใหม�ๆ รวมทั้งเสร�มสร�างความสามารถ
ในการรับมือและก�าวพ�นว�กฤตการณ�ต�างๆ ให� ได� ซึ่งจะช�วยรักษาความสามารถในการแข�งขันไว� ได�

ข�อมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ป� 2564 เป�นป�ที่สร�างความกังวลและความท�าทายนานัปการท�ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม�แน�นอน ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถสร�างผลกำไรเติบโตได�อย�างมีนัยสำคัญถึงร�อยละ 89.1 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยมีกำไรสุทธิ
จำนวน 2,441 ล�านบาท สูงสุดเป�นประวัติการณ� สาเหตุหลักมาจากค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานและการตั้งสำรองที่ลดลง 
รายได�จากการดำเนินงานอยู�ที่ 14,347 ล�านบาท ลดลงเล็กน�อยที่ร�อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับป� 2563 จากยอดเง�นให�สินเชื่อ
และอัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ย (Net Interest Margins: NIMs) ที่ลดลง 

ธนาคารมีรายได�ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 9,951 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 9.0 จากป�ที่ผ�านมา เป�นผลจากการขยายตัวของ
สินเช่ือท่ีลดลงจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ท่ียืดเย้ือ อย�างไรก็ตาม การเติบโตของรายได�ค�าธรรมเนียม
และบร�การสุทธิอยู�ในระดับแข็งแกร�งที่ร�อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยหลักมาจากธุรกิจบร�หารความมั่งคั่ง
(Wealth Management) ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบดังกล�าวได� ธนาคารยังคงติดตามดูแลสินทรัพย�ในพอร�ตอย�าง
ระมัดระวัง เพ�่อให�มั่นใจว�าคุณภาพสินทรัพย�สามารถรองรับว�กฤตการณ�ต�างๆ ที่เกิดข�้นได� รวมทั้งมีการตั้งสำรองไว�อย�าง
เพ�ยงพอท�ามกลางภาวะแวดล�อมที่ไม�แน�นอน สถานะเง�นกองทุนของธนาคารยังคงแข็งแกร�ง โดยมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อ
สินทรัพย�เสี่ยง (BIS Ratio) และเง�นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1) ที่ร�อยละ 22.4 และร�อยละ 16.3 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�
ทางการและเป�าหมายภายในที่กำหนดไว�

14 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการ

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

ร�วมกันฟ�นฝ�าป�ญหาและอุปสรรคไปด�วยกัน

เม่ือเป�ดศักราชป� 2564 ทุกคนต�างมีความหวังว�าสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19) 
จะคลี่คลาย เนื่องจากมีการเร�งระดมฉีดวัคซีนทั่วโลกในป�ที่ผ�านมา อย�างไรก็ตาม ในช�วงระหว�างป� ได�พบการกลายพันธุ�
ของเชื้อโคว�ด-19 ทำให�เกิดการระบาดระลอกใหม� ประเทศต�างๆ จ�งดำเนินมาตรการป�ดสถานที่และจำกัดการเดินทาง
อีกครั้ง และส�งผลกระทบต�อพลวัตการฟ��นตัวตามมา สำหรับประเทศไทย ได�เห็นสัญญาณของการเร��มฟ��นตัว โดยเฉพาะ
ในช�วงคร�ง่หลังของป� 2564 จากความพยายามของภาครัฐท่ีจะกระจายการฉีดวัคซีนโคว�ด-19 ให�ท่ัวถึง และการเป�ดประเทศ
อย�างค�อยเป�นค�อยไปตามโครงการ Sandbox ภายใต�เง�่อนไขของระบบ Test and Go ให�กับกลุ�มนักท�องเที่ยวที่ได�รับการ
ฉีดวัคซีนอย�างครบถ�วนแล�ว ประกอบกับยอดส�งออกได�กลับมาฟ��นตัวตลอดป� 2564 จากอุปสงค�ของตลาดโลกที่เพ��มข�้น
ต�อสินค�าอุปโภคบร�โภค ค�าเง�นบาทที่แข็งแกร�ง และการที่ภาครัฐมีการส�งเสร�มการค�ากับประเทศคู�ค�าต�างๆ อย�างต�อเนื่อง

ในป� 2564 ประเทศไทยได�เผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงเช�นเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลก อาทิ การทำธุุรกรรมและ
ใช�บร�การต�างๆ ผ�านช�องทางดิจ�ทัลมากข�้�น (Digitalisation) รวมถึงอีคอมเมิร�ซและบร�การทางการเง�นผ�านช�องทางดิจ�ทัล 
การนำรูปแบบการทำงานทางไกล (Remote Working Model) หร�อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว�างการทำงาน
ทางไกลกับที่สำนักงาน (Hybrid Working Model) มาใช� การให�ความสำคัญต�อประเด็นด�านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้ง
มิติด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) รวมทั้งการให�ความสนใจใน 
Cryptocurrencies, Non-Fungible Token (NFT) และสินทรัพย�ดิจ�ทัลที่เพ��มมากข�้น สิ�งเหล�านี้ได�บ�งชี้ให�เห็นว�า แม�ในภาวะ
แวดล�อมที่มีความไม�แน�นอนและขาดความเชื่อมั่น  สังคมยังคงดำเนินต�อไปโดยปรับเปลี่ยนไปสู�ชีว�ตว�ถีใหม� (New Normal) 
รวมถึงมองหานวัตกรรมหร�อสิ�งต�างๆ ที่จะช�วยขับเคลื่อนโอกาสของการเติบโตต�อไปได� ในส�วนของภาคธุรกิจและประชาชน
ก็เช�นเดียวกันที่ต�องมีการปรับตัวอย�างรวดเร็ว เร�ยนรู�พัฒนาความรู�ความสามารถใหม�ๆ รวมทั้งเสร�มสร�างความสามารถ
ในการรับมือและก�าวพ�นว�กฤตการณ�ต�างๆ ให� ได� ซึ่งจะช�วยรักษาความสามารถในการแข�งขันไว� ได�

ข�อมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ป� 2564 เป�นป�ที่สร�างความกังวลและความท�าทายนานัปการท�ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม�แน�นอน ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถสร�างผลกำไรเติบโตได�อย�างมีนัยสำคัญถึงร�อยละ 89.1 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยมีกำไรสุทธิ
จำนวน 2,441 ล�านบาท สูงสุดเป�นประวัติการณ� สาเหตุหลักมาจากค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานและการตั้งสำรองที่ลดลง 
รายได�จากการดำเนินงานอยู�ที่ 14,347 ล�านบาท ลดลงเล็กน�อยที่ร�อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับป� 2563 จากยอดเง�นให�สินเชื่อ
และอัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ย (Net Interest Margins: NIMs) ที่ลดลง 

ธนาคารมีรายได�ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 9,951 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 9.0 จากป�ที่ผ�านมา เป�นผลจากการขยายตัวของ
สินเช่ือท่ีลดลงจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ท่ียืดเย้ือ อย�างไรก็ตาม การเติบโตของรายได�ค�าธรรมเนียม
และบร�การสุทธิอยู�ในระดับแข็งแกร�งที่ร�อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยหลักมาจากธุรกิจบร�หารความมั่งคั่ง
(Wealth Management) ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบดังกล�าวได� ธนาคารยังคงติดตามดูแลสินทรัพย�ในพอร�ตอย�าง
ระมัดระวัง เพ�่อให�มั่นใจว�าคุณภาพสินทรัพย�สามารถรองรับว�กฤตการณ�ต�างๆ ที่เกิดข�้นได� รวมทั้งมีการตั้งสำรองไว�อย�าง
เพ�ยงพอท�ามกลางภาวะแวดล�อมที่ไม�แน�นอน สถานะเง�นกองทุนของธนาคารยังคงแข็งแกร�ง โดยมีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อ
สินทรัพย�เสี่ยง (BIS Ratio) และเง�นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1) ที่ร�อยละ 22.4 และร�อยละ 16.3 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�
ทางการและเป�าหมายภายในที่กำหนดไว�



15แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีดิจ�ทัลที่เพ��มมากข�้น และก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลาย
ประการทั้งในธุรกิจต�างๆ รวมถึงลูกค�าของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจ�งได�วางรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลเข�า
เป�นส�วนหนึ่งของแนวคิดกลยุุทธ�หลัก (Strategic Themes) ภายใต�แผนกลยุุทธ� Forward23+ และเนื่องจากธนาคาร
กำหนดว�สัยทัศน�ในการ “ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” จ�งยังคงมุ�งเน�น
การพัฒนากระบวนการทำงานของธนาคาร เพ�อ่ให�ระบบงานต�างๆ มีเสถียรภาพ รวมท้ังนำระบบงานอัตโนมัติ (Automation) 
และ เทคโนโลยีหุ�นยนต� (Robotics) มาปรับใช�ในกระบวนการภายในต�างๆ อย�างเหมาะสม สำหรับแอปพลิเคชัน CIMB THAI 
Digital Banking ของธนาคาร มียอดการใช�งานที่เติบโตและได�รับความสนใจอย�างกว�างขวางภายหลังจากที่มีการเป�ดตัว
ไปเม่ือ 2 ป�ท่ีผ�านมา โดยป�จจ�บันแอปพลิเคชันมียอดผู�ใช�งานมากกว�า 200,000 ราย และมีการทำธุรกรรมรวมกว�า 6 ล�าน
ธุรกรรม จ�งถือได�ว�าเส�นทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลของธนาคารมีความคืบหน�าเป�นอย�างดี ด�วยกลยุทธ�สำคัญคือ 
การใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลเป�นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการให�บร�การลูกค�าเพ�่อให�ลูกค�าได�รับประสบการณ�ในการใช�บร�การ
ที่ดีเยี่ยม

การดูแลใส�ใจพนักงานและสังคม

ท�ามกลางภาวะความกังวลต�อสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ธนาคารยังคงดูแลพนักงานเป�นอย�างดี
ทั้งในด�านความปลอดภัยและสุขภาวะทางจ�ตใจ (Mental Wellbeing) นอกจากนี้ ยังได�สนับสนุนให�พนักงานได�รับการฉีด
วัคซีนจากช�องทางต�างๆ ไม�ว�าจะเป�น ไทยร�วมใจหร�อแอปพลิเคชันหมอพร�อมของภาครัฐ รวมทั้งวัคซีนที่ธนาคารจัดซื้อ
มาให�กับพนักงาน ในช�วงแรกๆ ท่ีวัคซีนในโครงการมีปร�มาณจำกัด จากการท่ีธนาคารคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน
เป�นลำดับแรก จ�งได�นำรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working Model มาใช� เพ�อ่จำกัดการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัส รวมท้ัง
การทำงานแบบแยกทีมปฏิบัติงานในพ�น้ท่ีสำรอง (Split Sites) สำหรับพนักงานในพ�น้ท่ีเยาวราช รัตนาธิเบศร� และสุขสวัสด์ิ 
เพ�่อให�การดำเนินธุรกิจมีความต�อเนื่อง และสามารถส�งมอบบร�การได�อย�างราบร�่นและดีที่สุดให�กับลูกค�าของธนาคาร

ในช�วงปลายป� 2564 ท่ีอัตราการได�รับวัคซีนสะสมในประเทศไทยเพ��มสูงข�น้ ธนาคารยังคงติดตามสถานการณ�อย�างใกล�ชิด 
และได�จัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 ให�กับพนักงานที่มีความจำเป�นต�องทำงาน
ท่ีสำนักงาน รวมท้ังได�ประสานความร�วมมือกับโรงพยาบาลและศูนย�สุขภาพชุมชน เพ�อ่ให�ความช�วยเหลือในกรณีท่ีพนักงาน
ต�องได�รับการตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 เพ��มเติม หร�อได�รับการรักษาเมื่อการตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 ให�ผลเป�นบวก

ธนาคารให�ความสำคัญกับการเพ��มทักษะใหม�ๆ ให�กับพนักงาน โดยในช�วงต�นป� 2564 ธนาคารได�ร�เร��มจัดทำโครงการ 
Back-to-School เพ�่อให�พนักงานทุกท�านได�มีโอกาสเร�ยนรู� ในหัวข�อต�างๆ ที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาภาวะผู�นำ
เทคโนโลยีดิจ�ทัล การสร�างคุณภาพชีว�ตท่ีดี เป�นต�น ผ�านการบรรยายถ�ายทอดประสบการณ�จากผู�บรรยายท่ีเป�นบุคลากร
ของธนาคาร รวมทั้งมีการเชิญว�ทยากรภายนอกมาบรรยายให�ความรู�กับพนักงานในหัวข�อที่น�าสนใจ อาทิ สุขภาพจ�ต
(Mental Health) เคล็ดลับและความรู�เกี่ยวกับการลงทุน เป�นต�น

ในด�านการช�วยเหลือสังคม สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยืดเยื้อนี้ มิได�เป�นอุปสรรคสำหรับพนักงาน
ของธนาคารในการทำกิจกรรมเพ�่อตอบแทนสังคมและช�วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบ โดยในป� 2564 มีพนักงานธนาคาร
เข�าร�วมทำกิจกรรมเพ�่อสังคมต�างๆ และเก็บชั่วโมงจ�ตอาสาได�ทั้งสิ�นกว�า 12,000 ชั่วโมง อาทิ กิจกรรมบร�จาคโลหิต
โครงการ Run To Win ว��งสู�เส�นชัย ช�วยหมอบ�านแพ�วสู�ภัยโคว�ด-19 โครงการ Read for the Blind รวมท้ังการท่ีพนักงาน
ร�วมปฏิบัติหน�าท่ี Call Centre ศูนย�ประสานงานข�อมูลหมอพร�อม ให�บร�การจองฉีดวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด-19 และบร�การ
ให�ข�อมูลแก�ประชาชน โดยพนักงานธนาคารได�ร�วมรับโทรศัพท�และตอบข�อซักถาม ซึ่งมีประชาชนโทรศัพท�เข�ามารับบร�การ
มากกว�า 4,000 สาย  นอกจากนี้ ธนาคารยังได�ร�วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ�จัดทำตู�ป�นสุข โดยเชิญชวนพนักงาน
และลูกค�าเข�ามามีส�วนร�วมในการแบ�งป�นข�าวสารอาหารแห�งนำมาใส�ตู�ป�นสุข เพ�อ่ช�วยบรรเทาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชน
ย�านเยาวราชท่ีได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 สิ�งเหล�าน้ีทำให�ผมมีความภูมิใจในบุคลากรของธนาคาร
เป�นอย�างยิ�ง ที่มีความมุ�งมั่นในการตอบแทนสังคมในทุกว�ถีทางที่จะสามารถทำได�ในช�วงเวลาที่ยากลำบากนี้

15แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

ธนาคารตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีดิจ�ทัลที่เพ��มมากข�้น และก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลาย
ประการทั้งในธุรกิจต�างๆ รวมถึงลูกค�าของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจ�งได�วางรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลเข�า
เป�นส�วนหนึ่งของแนวคิดกลยุุทธ�หลัก (Strategic Themes) ภายใต�แผนกลยุุทธ� Forward23+ และเนื่องจากธนาคาร
กำหนดว�สัยทัศน�ในการ “ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” จ�งยังคงมุ�งเน�น
การพัฒนากระบวนการทำงานของธนาคาร เพ�อ่ให�ระบบงานต�างๆ มีเสถียรภาพ รวมท้ังนำระบบงานอัตโนมัติ (Automation) 
และ เทคโนโลยีหุ�นยนต� (Robotics) มาปรับใช�ในกระบวนการภายในต�างๆ อย�างเหมาะสม สำหรับแอปพลิเคชัน CIMB THAI 
Digital Banking ของธนาคาร มียอดการใช�งานที่เติบโตและได�รับความสนใจอย�างกว�างขวางภายหลังจากที่มีการเป�ดตัว
ไปเม่ือ 2 ป�ท่ีผ�านมา โดยป�จจ�บันแอปพลิเคชันมียอดผู�ใช�งานมากกว�า 200,000 ราย และมีการทำธุรกรรมรวมกว�า 6 ล�าน
ธุรกรรม จ�งถือได�ว�าเส�นทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัลของธนาคารมีความคืบหน�าเป�นอย�างดี ด�วยกลยุทธ�สำคัญคือ 
การใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัลเป�นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการให�บร�การลูกค�าเพ�่อให�ลูกค�าได�รับประสบการณ�ในการใช�บร�การ
ที่ดีเยี่ยม

การดูแลใส�ใจพนักงานและสังคม

ท�ามกลางภาวะความกังวลต�อสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ธนาคารยังคงดูแลพนักงานเป�นอย�างดี
ทั้งในด�านความปลอดภัยและสุขภาวะทางจ�ตใจ (Mental Wellbeing) นอกจากนี้ ยังได�สนับสนุนให�พนักงานได�รับการฉีด
วัคซีนจากช�องทางต�างๆ ไม�ว�าจะเป�น ไทยร�วมใจหร�อแอปพลิเคชันหมอพร�อมของภาครัฐ รวมทั้งวัคซีนที่ธนาคารจัดซื้อ
มาให�กับพนักงาน ในช�วงแรกๆ ท่ีวัคซีนในโครงการมีปร�มาณจำกัด จากการท่ีธนาคารคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน
เป�นลำดับแรก จ�งได�นำรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working Model มาใช� เพ�อ่จำกัดการแพร�ระบาดของเช้ือไวรัส รวมท้ัง
การทำงานแบบแยกทีมปฏิบัติงานในพ�น้ท่ีสำรอง (Split Sites) สำหรับพนักงานในพ�น้ท่ีเยาวราช รัตนาธิเบศร� และสุขสวัสด์ิ 
เพ�่อให�การดำเนินธุรกิจมีความต�อเนื่อง และสามารถส�งมอบบร�การได�อย�างราบร�่นและดีที่สุดให�กับลูกค�าของธนาคาร

ในช�วงปลายป� 2564 ท่ีอัตราการได�รับวัคซีนสะสมในประเทศไทยเพ��มสูงข�น้ ธนาคารยังคงติดตามสถานการณ�อย�างใกล�ชิด 
และได�จัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 ให�กับพนักงานที่มีความจำเป�นต�องทำงาน
ท่ีสำนักงาน รวมท้ังได�ประสานความร�วมมือกับโรงพยาบาลและศูนย�สุขภาพชุมชน เพ�อ่ให�ความช�วยเหลือในกรณีท่ีพนักงาน
ต�องได�รับการตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 เพ��มเติม หร�อได�รับการรักษาเมื่อการตรวจหาเชื้อโคว�ด-19 ให�ผลเป�นบวก

ธนาคารให�ความสำคัญกับการเพ��มทักษะใหม�ๆ ให�กับพนักงาน โดยในช�วงต�นป� 2564 ธนาคารได�ร�เร��มจัดทำโครงการ 
Back-to-School เพ�่อให�พนักงานทุกท�านได�มีโอกาสเร�ยนรู� ในหัวข�อต�างๆ ที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาภาวะผู�นำ
เทคโนโลยีดิจ�ทัล การสร�างคุณภาพชีว�ตท่ีดี เป�นต�น ผ�านการบรรยายถ�ายทอดประสบการณ�จากผู�บรรยายท่ีเป�นบุคลากร
ของธนาคาร รวมทั้งมีการเชิญว�ทยากรภายนอกมาบรรยายให�ความรู�กับพนักงานในหัวข�อที่น�าสนใจ อาทิ สุขภาพจ�ต
(Mental Health) เคล็ดลับและความรู�เกี่ยวกับการลงทุน เป�นต�น

ในด�านการช�วยเหลือสังคม สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยืดเยื้อนี้ มิได�เป�นอุปสรรคสำหรับพนักงาน
ของธนาคารในการทำกิจกรรมเพ�่อตอบแทนสังคมและช�วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบ โดยในป� 2564 มีพนักงานธนาคาร
เข�าร�วมทำกิจกรรมเพ�่อสังคมต�างๆ และเก็บชั่วโมงจ�ตอาสาได�ทั้งสิ�นกว�า 12,000 ชั่วโมง อาทิ กิจกรรมบร�จาคโลหิต
โครงการ Run To Win ว��งสู�เส�นชัย ช�วยหมอบ�านแพ�วสู�ภัยโคว�ด-19 โครงการ Read for the Blind รวมท้ังการท่ีพนักงาน
ร�วมปฏิบัติหน�าท่ี Call Centre ศูนย�ประสานงานข�อมูลหมอพร�อม ให�บร�การจองฉีดวัคซีนป�องกันโรคโคว�ด-19 และบร�การ
ให�ข�อมูลแก�ประชาชน โดยพนักงานธนาคารได�ร�วมรับโทรศัพท�และตอบข�อซักถาม ซึ่งมีประชาชนโทรศัพท�เข�ามารับบร�การ
มากกว�า 4,000 สาย  นอกจากนี้ ธนาคารยังได�ร�วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ�จัดทำตู�ป�นสุข โดยเชิญชวนพนักงาน
และลูกค�าเข�ามามีส�วนร�วมในการแบ�งป�นข�าวสารอาหารแห�งนำมาใส�ตู�ป�นสุข เพ�อ่ช�วยบรรเทาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชน
ย�านเยาวราชท่ีได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 สิ�งเหล�าน้ีทำให�ผมมีความภูมิใจในบุคลากรของธนาคาร
เป�นอย�างยิ�ง ที่มีความมุ�งมั่นในการตอบแทนสังคมในทุกว�ถีทางที่จะสามารถทำได�ในช�วงเวลาที่ยากลำบากนี้
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ในเดือนกุมภาพันธ� 2564 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได�ต�อนรับ คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หารคนใหม�ของธนาคาร คุณพอล วอง ชี คิน เป�นผู�มีประสบการณ�ด�านการ
ธนาคารและการเง�นมากว�า 25 ป� โดยผ�านการทำงานในประเทศต�างๆ หลายประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อการบร�หารจัดการการดำเนินธุรกิจของธนาคารเป�นอย�างดี

ในส�วนของธนาคาร ได�มีการปรับโครงสร�างองค�กรที่สำคัญในระหว�างป� โดยในเดือนกรกฎาคม 2564
ได�มีแบ�งสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ออกเป�น 2 สายงาน ได�แก� สายงานเทคโนโลยีและว�ทยาการข�อมูล 
และสายงานปฏิบัติการ รวมทั้งมีการจัดตั้งหน�วยงานความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability) รายงาน
ตรงต�อสายงานกลยุทธ�และสำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร (Strategy and CEO’s Office) โดยมีหน�าที่
ขับเคลื่อน ดำเนินการ และติดตามดูแลโครงการหร�อแนวคิดร�เร��มด�านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติ
ด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

รางวัลต�างๆ ที่ธนาคารได�รับ

แม�ต�องเผชิญกับความท�าทายจากภาวะตลาดและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ธนาคารยังคงมีการดำเนิน
ธุรกิจที่ทำให� ได�รับการยอมรับและรางวัลต�างๆ อาทิ รางวัล Wealth Management Platform of the 
Year จาก The Asian Banking and Finance เป�นป�ที่สองติดต�อกัน อันเป�นเคร�่องยืนยันถึงความมุ�งมั่น
ของธนาคารในการสร�างการเติบโตให�กับธุรกิจบร�หารความมั่งคั่งและสามารถตอบสนองความต�องการ
ในการลงทุนของลูกค�าได�เป�นอย�างดี อีกทั้งในด�านธุรกิจบร�หารเง�นและธุรกิจขนาดใหญ�  ธนาคารได�รับ
รางวัลหลายรางวัล อาทิ รางวัล Best Bond Dealer, Best Bank for Investment Solutions, Best 
Structured Investments and Financing Solutions (FX and Funds) และ Best Equity IPO Deal of 
the Year in Southeast Asia จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย The Asset Asian Awards และ Alpha
Southeast Asia Awards ตามลำดับ  

นอกจากนี้ จากความมุ�งมั่นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�่อส�งมอบบร�การที่เป�นเลิศให�กับลูกค�า
ทำให�ธนาคารได�รับรางวัลต�างๆ อาทิ  Digital Banking Initiative of the Year จาก The Asian Banking
and Finance รวมทั้งรางวัลจาก Digital CX Awards ซึ่งธนาคารได�รับทั้งรางวัล Outstanding Use of 
Digital Channels for Improved CX, Outstanding Transformation in Digital CX During COVID-19 
และ Outstanding Digital CX in Banking App Platform 

ในด�านพนักงาน ธนาคารได�รับเลือกให�เป�น Best Company to Work for in Asia 2021 Thailand
พร�อมทั้งได�รับรางวัล Gold Award Excellence in Graduate Recruitment and Development จาก
The HR Asia Awards และ HR Excellence Awards ตามลำดับ ซึ่งความสำเร็จนี้สะท�อนให�เห็นถึง
ความทุ�มเทในการทำงานอย�างหนัก และการอุทิศตนของพนักงานธนาคารทุกท�าน 

ผมขอสรุปป�ดท�ายด�วยการกล�าวขอบคุณกรรมการธนาคารทุกท�านที่ให�การสนับสนุนและคำแนะนำ
ที่เป�นประโยชน�ตลอดป�ที่ผ�านมา และขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการและพนักงานธนาคารทุกท�านที่ได�
ทุ�มเทอุทิศตนทำงานหนักอย�างไม�รู�จักเหน็ดเหนื่อยมาตลอดช�วงเวลาแห�งความยากลำบากนี้ โดยเฉพาะ
พนักงานด�านหน�าที่ต�องเผชิญสถานการณ�โดยตรง เพ�่อให�ลูกค�าได�รับการบร�การที่ดีอย�างต�อเนื่อง 
นอกจากน้ี ขอขอบคุณคู�ค�า ผู�ถือหุ�น ลูกค�า และหน�วยงานกำกับดูแล ท่ีให�ความเช่ือถือไว�วางใจต�อธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย มาอย�างต�อเน่ือง ธนาคารหวังเป�นอย�างยิ�งว�า จะสามารถเสร�มสร�างความสัมพันธ�ระหว�างกัน
ให�แน�นแฟ�นยิ�งข�้นในป�ขาลที่จะถึงนี้ต�อไป
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ในเดือนกุมภาพันธ� 2564 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได�ต�อนรับ คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หารคนใหม�ของธนาคาร คุณพอล วอง ชี คิน เป�นผู�มีประสบการณ�ด�านการ
ธนาคารและการเง�นมากว�า 25 ป� โดยผ�านการทำงานในประเทศต�างๆ หลายประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งจะเป�นประโยชน�ต�อการบร�หารจัดการการดำเนินธุรกิจของธนาคารเป�นอย�างดี

ในส�วนของธนาคาร ได�มีการปรับโครงสร�างองค�กรที่สำคัญในระหว�างป� โดยในเดือนกรกฎาคม 2564
ได�มีแบ�งสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ออกเป�น 2 สายงาน ได�แก� สายงานเทคโนโลยีและว�ทยาการข�อมูล 
และสายงานปฏิบัติการ รวมทั้งมีการจัดตั้งหน�วยงานความยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability) รายงาน
ตรงต�อสายงานกลยุทธ�และสำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร (Strategy and CEO’s Office) โดยมีหน�าที่
ขับเคลื่อน ดำเนินการ และติดตามดูแลโครงการหร�อแนวคิดร�เร��มด�านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติ
ด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

รางวัลต�างๆ ที่ธนาคารได�รับ

แม�ต�องเผชิญกับความท�าทายจากภาวะตลาดและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ธนาคารยังคงมีการดำเนิน
ธุรกิจที่ทำให� ได�รับการยอมรับและรางวัลต�างๆ อาทิ รางวัล Wealth Management Platform of the 
Year จาก The Asian Banking and Finance เป�นป�ที่สองติดต�อกัน อันเป�นเคร�่องยืนยันถึงความมุ�งมั่น
ของธนาคารในการสร�างการเติบโตให�กับธุรกิจบร�หารความมั่งคั่งและสามารถตอบสนองความต�องการ
ในการลงทุนของลูกค�าได�เป�นอย�างดี อีกทั้งในด�านธุรกิจบร�หารเง�นและธุรกิจขนาดใหญ�  ธนาคารได�รับ
รางวัลหลายรางวัล อาทิ รางวัล Best Bond Dealer, Best Bank for Investment Solutions, Best 
Structured Investments and Financing Solutions (FX and Funds) และ Best Equity IPO Deal of 
the Year in Southeast Asia จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย The Asset Asian Awards และ Alpha
Southeast Asia Awards ตามลำดับ  

นอกจากนี้ จากความมุ�งมั่นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�่อส�งมอบบร�การที่เป�นเลิศให�กับลูกค�า
ทำให�ธนาคารได�รับรางวัลต�างๆ อาทิ  Digital Banking Initiative of the Year จาก The Asian Banking
and Finance รวมทั้งรางวัลจาก Digital CX Awards ซึ่งธนาคารได�รับทั้งรางวัล Outstanding Use of 
Digital Channels for Improved CX, Outstanding Transformation in Digital CX During COVID-19 
และ Outstanding Digital CX in Banking App Platform 

ในด�านพนักงาน ธนาคารได�รับเลือกให�เป�น Best Company to Work for in Asia 2021 Thailand
พร�อมทั้งได�รับรางวัล Gold Award Excellence in Graduate Recruitment and Development จาก
The HR Asia Awards และ HR Excellence Awards ตามลำดับ ซึ่งความสำเร็จนี้สะท�อนให�เห็นถึง
ความทุ�มเทในการทำงานอย�างหนัก และการอุทิศตนของพนักงานธนาคารทุกท�าน 

ผมขอสรุปป�ดท�ายด�วยการกล�าวขอบคุณกรรมการธนาคารทุกท�านที่ให�การสนับสนุนและคำแนะนำ
ที่เป�นประโยชน�ตลอดป�ที่ผ�านมา และขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการและพนักงานธนาคารทุกท�านที่ได�
ทุ�มเทอุทิศตนทำงานหนักอย�างไม�รู�จักเหน็ดเหนื่อยมาตลอดช�วงเวลาแห�งความยากลำบากนี้ โดยเฉพาะ
พนักงานด�านหน�าที่ต�องเผชิญสถานการณ�โดยตรง เพ�่อให�ลูกค�าได�รับการบร�การที่ดีอย�างต�อเนื่อง 
นอกจากน้ี ขอขอบคุณคู�ค�า ผู�ถือหุ�น ลูกค�า และหน�วยงานกำกับดูแล ท่ีให�ความเช่ือถือไว�วางใจต�อธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย มาอย�างต�อเน่ือง ธนาคารหวังเป�นอย�างยิ�งว�า จะสามารถเสร�มสร�างความสัมพันธ�ระหว�างกัน
ให�แน�นแฟ�นยิ�งข�้นในป�ขาลที่จะถึงนี้ต�อไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)



17แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

ประธานกรรมการ

ดาโต�ะ โรเบิร�ต แชบ เด�า เม็ง

17แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

ประธานกรรมการ

ดาโต�ะ โรเบิร�ต แชบ เด�า เม็ง
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น 

เส�นทางชีว�ตว�ถีใหม� (New Normal)

ในป� 2564 ท�ามกลางสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19) ที่ยังคงดำเนินต�อไป ทำให�ภาคธุรกิจ รวมทั้ง
พนักงานและสังคมโดยรวม ตระหนักถึง “การเปลี่ยนแปลง” และ “การปรับตัวสู�ชีว�ตว�ถีใหม�” แม�ว�าคนมักจะมีมุมมองเชิงลบต�อคำว�า “การ
เปล่ียนแปลง” แต�สิ�งหน่ึงท่ีเป�นบทเร�ยนสำคัญและทำให�ทุกคนได�เร�ยนรู�จากว�กฤตการณ�ท่ีเกิดข�น้น้ี คือ “ความเปล่ียนแปลงเป�นสิ�งเดียวท่ีแน�นอน”
และการเปลี่ยนแปลงได�เกิดข�้นอย�างรวดเร็วกว�าที่เป�นมาในอดีต

โรคโคว�ด-19 ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยในหลายด�าน โดยจะเห็นได�จากในระหว�างป� 2564 ที่มีการจัดการ
แข�งขันกีฬาโอลิมป�กที่กรุงโตเกียวในรูปแบบใหม�ที่ไม�มีผู�เข�าชมในสนามการแข�งขัน ซึ่งถือเป�นปรากฏการณ�ใหม�ในการจัดการแข�งขันกีฬา
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลต�อภาวะเง�นเฟ�อที่ส�งผลกระทบต�อการอุปโภคบร�โภค รวมถึงป�ญหาห�วงโซ�อุปทานจากการขาดแคลนชิปทั่วโลก
ซึ่งทำให�ภาคการผลิตของกลุ�มยานยนต�และกลุ�มอิเล็กทรอนิกส�ชะงักงัน อีกทั้งจากสภาวะการเติบโตของการทำธุุรกรรมต�างๆ ผ�านช�องทาง
ดิจ�ทัลที่เร�งสูงข�้�น (Digitalisation) บร�ษัททั้งหลายต�างเผชิญกับการแข�งขันในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะด�านดิจ�ทัลให�ร�วมงานกับ
องค�กร ซึ่งเป�นการตอกย้ำถึงความจำเป�นของนายจ�างที่จะต�องเร�งเสร�มสร�างและพัฒนาทักษะความรู�ความสามารถให�กับพนักงานของตน

ในขณะเดียวกัน สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ยังก�อให�เกิดแนวโน�มใหม�ๆ ไม�ว�าจะเป�นการนำรูปแบบการทำงานทางไกล 
(Remote Working Model) หร�อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว�างการทำงานทางไกลกับที่สำนักงาน (Hybrid Working Model) 
มาใช� ความต�องการท่ีเพ��มข�น้ในการใช�บร�การผ�านช�องทางดิจ�ทัลและอีคอมเมิร�ซ การให�ความสำคัญต�อประเด็นด�านความย่ังยืน ท่ีครอบคลุม
ทั้งมิติด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ตลอดจนการการลงทุนในสินทรัพย�ดิจ�ทัล 
อาทิ Cryptocurrencies และ Non-Fungible Token (NFT) ซ่ึงเป�นสินทรัพย�รูปแบบใหม� ต�อมาในช�วงคร�ง่หลังของป� 2564 คำว�า “Metaverse” 
ได�กลายเป�นกระแสท่ีผู�คนล�วนกล�าวถึง รวมถึงความสำเร็จของบร�ษัท Virgin Galactic และบร�ษัท Blue Origin กับเท่ียวบินท่ีได�นำพาผู�โดยสาร
ไปท�องเที่ยวอวกาศ ดังนั้น แม�ว�าสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ยังคงยืดเยื้อต�อไปจากการกลายพันธุ�ของเชื้อดังกล�าว  เช�น 
สายพันธุ�โอไมครอน แต�ทุกคนต�างเร�ยนรู�ที่จะใช�ชีว�ตว�ถีใหม� ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด�านที่เกิดข�้นอย�างรวดเร็วมากข�้น 

สำหรับประเทศไทย ได�มีการดำเนินมาตรการป�ดสถานที่และจำกัดการเดินทาง (Lockdown) ตั้งแต�เดือนเมษายน 2564 ถึงช�วงไตรมาสที่ 3 
ของป� ซ่ึงส�งผลกระทบต�อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเช่ือม่ันของผู�บร�โภค มาตรการ Lockdown ดังกล�าวได�มีการผ�อนคลาย
หลังจากนั้น จากการที่อัตราการได�รับวัคซีนสะสมในประเทศไทยเพ��มสูงข�้น ในส�วนของเศรษฐกิจไทยเร��มเห็นสัญญาณการฟ��นตัวจากป�จจัย
สนับสนุนของภาคการส�งออกและการอุปโภคบร�โภค รวมท้ังประเทศไทยได�ดำเนินมาตรการต�างๆ อาทิ ระบบ Test and Go โครงการ Phuket 
Sandbox เพ�่อส�งเสร�มการท�องเที่ยวจากนักท�องเที่ยวต�างชาติ ซึ่งยังคงเป�นป�จจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
อย�างไรก็ตาม โลกยังไม�สามารถก�าวพ�นสถานการณ�ความไม�แน�นอนจากการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 สายพันธุ�โอไมครอนที่ยังคง
ยืดเยื้อได� ส�งผลให�ทั่วโลกต�องเข�มงวดในการเดินทางข�ามประเทศอีกครั้ง ดังนั้น ธนาคารยังคงเฝ�าระวังติดตามสถานการณ�อย�างใกล�ชิด และ
พร�อมที่จะปรับตัวกับความไม�แน�นอนและการเปลี่ยนแปลงต�างๆ เพ�่อให�มั่นใจว�าธุรกิจ ลูกค�า พนักงาน และผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ จะได�รับการ
ปกป�องและดูแลอย�างเหมาะสม

ข�อมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญในป� 2564

แม�ต�องเผชิญกับความท�าทายนานัปการในป� 2564 ผลการดำเนินงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีการเติบโตอย�างแข็งแกร�งเมื่อเทียบกับ
ป�ท่ีผ�านมา ดังจะเห็นได�จากการทำกำไรท่ีเพ��มสูงข�น้อันเป�นผลจากความยืดหยุ�นในด�านการดำเนินธุรกิจต�อสถานการณ�แวดล�อม และรากฐาน
การดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร�ง ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,441 ล�านบาท เพ��มข�้นถึงร�อยละ 89.1 เมื่อเทียบกับป� 2563 โดยหลักเป�นผลจาก
การเติบโตของรายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การสุทธิ ประกอบกับค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานและการตั้งสำรองที่ลดลง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น 

เส�นทางชีว�ตว�ถีใหม� (New Normal)

ในป� 2564 ท�ามกลางสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19) ที่ยังคงดำเนินต�อไป ทำให�ภาคธุรกิจ รวมทั้ง
พนักงานและสังคมโดยรวม ตระหนักถึง “การเปลี่ยนแปลง” และ “การปรับตัวสู�ชีว�ตว�ถีใหม�” แม�ว�าคนมักจะมีมุมมองเชิงลบต�อคำว�า “การ
เปล่ียนแปลง” แต�สิ�งหน่ึงท่ีเป�นบทเร�ยนสำคัญและทำให�ทุกคนได�เร�ยนรู�จากว�กฤตการณ�ท่ีเกิดข�น้น้ี คือ “ความเปล่ียนแปลงเป�นสิ�งเดียวท่ีแน�นอน”
และการเปลี่ยนแปลงได�เกิดข�้นอย�างรวดเร็วกว�าที่เป�นมาในอดีต

โรคโคว�ด-19 ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยในหลายด�าน โดยจะเห็นได�จากในระหว�างป� 2564 ที่มีการจัดการ
แข�งขันกีฬาโอลิมป�กที่กรุงโตเกียวในรูปแบบใหม�ที่ไม�มีผู�เข�าชมในสนามการแข�งขัน ซึ่งถือเป�นปรากฏการณ�ใหม�ในการจัดการแข�งขันกีฬา
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลต�อภาวะเง�นเฟ�อที่ส�งผลกระทบต�อการอุปโภคบร�โภค รวมถึงป�ญหาห�วงโซ�อุปทานจากการขาดแคลนชิปทั่วโลก
ซึ่งทำให�ภาคการผลิตของกลุ�มยานยนต�และกลุ�มอิเล็กทรอนิกส�ชะงักงัน อีกทั้งจากสภาวะการเติบโตของการทำธุุรกรรมต�างๆ ผ�านช�องทาง
ดิจ�ทัลที่เร�งสูงข�้�น (Digitalisation) บร�ษัททั้งหลายต�างเผชิญกับการแข�งขันในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะด�านดิจ�ทัลให�ร�วมงานกับ
องค�กร ซึ่งเป�นการตอกย้ำถึงความจำเป�นของนายจ�างที่จะต�องเร�งเสร�มสร�างและพัฒนาทักษะความรู�ความสามารถให�กับพนักงานของตน

ในขณะเดียวกัน สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ยังก�อให�เกิดแนวโน�มใหม�ๆ ไม�ว�าจะเป�นการนำรูปแบบการทำงานทางไกล 
(Remote Working Model) หร�อรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว�างการทำงานทางไกลกับที่สำนักงาน (Hybrid Working Model) 
มาใช� ความต�องการท่ีเพ��มข�น้ในการใช�บร�การผ�านช�องทางดิจ�ทัลและอีคอมเมิร�ซ การให�ความสำคัญต�อประเด็นด�านความย่ังยืน ท่ีครอบคลุม
ทั้งมิติด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ตลอดจนการการลงทุนในสินทรัพย�ดิจ�ทัล 
อาทิ Cryptocurrencies และ Non-Fungible Token (NFT) ซ่ึงเป�นสินทรัพย�รูปแบบใหม� ต�อมาในช�วงคร�ง่หลังของป� 2564 คำว�า “Metaverse” 
ได�กลายเป�นกระแสท่ีผู�คนล�วนกล�าวถึง รวมถึงความสำเร็จของบร�ษัท Virgin Galactic และบร�ษัท Blue Origin กับเท่ียวบินท่ีได�นำพาผู�โดยสาร
ไปท�องเที่ยวอวกาศ ดังนั้น แม�ว�าสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ยังคงยืดเยื้อต�อไปจากการกลายพันธุ�ของเชื้อดังกล�าว  เช�น 
สายพันธุ�โอไมครอน แต�ทุกคนต�างเร�ยนรู�ที่จะใช�ชีว�ตว�ถีใหม� ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด�านที่เกิดข�้นอย�างรวดเร็วมากข�้น 

สำหรับประเทศไทย ได�มีการดำเนินมาตรการป�ดสถานที่และจำกัดการเดินทาง (Lockdown) ตั้งแต�เดือนเมษายน 2564 ถึงช�วงไตรมาสที่ 3 
ของป� ซ่ึงส�งผลกระทบต�อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเช่ือม่ันของผู�บร�โภค มาตรการ Lockdown ดังกล�าวได�มีการผ�อนคลาย
หลังจากนั้น จากการที่อัตราการได�รับวัคซีนสะสมในประเทศไทยเพ��มสูงข�้น ในส�วนของเศรษฐกิจไทยเร��มเห็นสัญญาณการฟ��นตัวจากป�จจัย
สนับสนุนของภาคการส�งออกและการอุปโภคบร�โภค รวมท้ังประเทศไทยได�ดำเนินมาตรการต�างๆ อาทิ ระบบ Test and Go โครงการ Phuket 
Sandbox เพ�่อส�งเสร�มการท�องเที่ยวจากนักท�องเที่ยวต�างชาติ ซึ่งยังคงเป�นป�จจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
อย�างไรก็ตาม โลกยังไม�สามารถก�าวพ�นสถานการณ�ความไม�แน�นอนจากการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 สายพันธุ�โอไมครอนที่ยังคง
ยืดเยื้อได� ส�งผลให�ทั่วโลกต�องเข�มงวดในการเดินทางข�ามประเทศอีกครั้ง ดังนั้น ธนาคารยังคงเฝ�าระวังติดตามสถานการณ�อย�างใกล�ชิด และ
พร�อมที่จะปรับตัวกับความไม�แน�นอนและการเปลี่ยนแปลงต�างๆ เพ�่อให�มั่นใจว�าธุรกิจ ลูกค�า พนักงาน และผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ จะได�รับการ
ปกป�องและดูแลอย�างเหมาะสม

ข�อมูลทางการเง�นและผลการดำเนินงานที่สำคัญในป� 2564

แม�ต�องเผชิญกับความท�าทายนานัปการในป� 2564 ผลการดำเนินงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีการเติบโตอย�างแข็งแกร�งเมื่อเทียบกับ
ป�ท่ีผ�านมา ดังจะเห็นได�จากการทำกำไรท่ีเพ��มสูงข�น้อันเป�นผลจากความยืดหยุ�นในด�านการดำเนินธุรกิจต�อสถานการณ�แวดล�อม และรากฐาน
การดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร�ง ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 2,441 ล�านบาท เพ��มข�้นถึงร�อยละ 89.1 เมื่อเทียบกับป� 2563 โดยหลักเป�นผลจาก
การเติบโตของรายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การสุทธิ ประกอบกับค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานและการตั้งสำรองที่ลดลง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บร�หาร
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ธนาคารมีรายได�จากการดำเนินงาน 14,347 ล�านบาท ลดลงเล็กน�อยที่ร�อยละ 3.9 เนื่องจากรายได�ดอกเบี้ยสุทธิยังคงได�
รับผลกระทบจากยอดเง�นให�สินเชื่อและอัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ย (NIMs) ที่ลดลงตามภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในช�วง 3 ไตรมาสแรกของป� 2564 อย�างไรก็ตาม รายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การสุทธิมีการเติบโต
อย�างแข็งแกร�งที่ร�อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีของธุรกิจบร�หารความมั่งคั่ง 
(Wealth) โดยเฉพาะด�านกองทุนรวมและด�านหุ�นกู�ที่มีอนุพันธ�แฝง 

ธนาคารยังคงมุ�งเน�นการบร�หารค�าใช�จ�ายให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพท�ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความไม�แน�นอน ส�งผล
ให�ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานลดลงร�อยละ 8.1 เม่ือเทียบกับป�ท่ีผ�านมา และอัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได� (Cost to Income
Ratio) ลดลงจากร�อยละ 59.6 ในป� 2563 มาอยู�ที่ร�อยละ 57.0 ในป� 2564 ซึ่งธนาคารจะรักษาพลวัตดังกล�าว เพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพค�าใช�จ�ายอย�างต�อเนื่องต�อไป

ยอดเง�นให�สินเช่ือและยอดเง�นฝากปรับตัวลดลงร�อยละ 6.6 และร�อยละ 7.1 ตามลำดับ อันเป�นผลจากสถานการณ�การแพร�
ระบาดของโรคโคว�ด-19 รวมทั้งกลยุทธ�การบร�หารต�นทุนทางการเง�นของธนาคารให�เป�นไปอย�างเหมาะสม นอกจากนี้ 
อัตราส�วนผลตอบแทนต�อส�วนของเจ�าของ (Return on equity: ROE) ในป� 2564 ได�ปรับตัวเพ��มข�้นเป�นร�อยละ 5.8 จาก
ร�อยละ 3.1 ในป� 2563 โดยมีเง�นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1) และอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว�า
เกณฑ�ทางการที่กำหนดไว�

ผลของความสำเร็จนี้ เกิดจากความทุ�มเทในการทำงานอย�างหนัก ความมุ�งมั่นในการบรรลุเป�าหมาย และความสามารถ
ในการรับมือและก�าวพ�นว�กฤตการณ�ต�างๆ ได�เป�นอย�างดีของพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกคน ผมจ�งขอแสดง
ความชื่นชมผู�บร�หารและพนักงานทุกท�าน ที่ได�ทุ�มเททำงานเพ�่อองค�กรในช�วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญและความสำเร็จของแต�ละธุรกิจในป� 2564

ธุรกิจรายย�อยของธนาคารเติบโตได�อย�างแข็งแกร�งจากด�านการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth) โดยรายได�จากผลิตภัณฑ�
การลงทุนทุกประเภทได�ปรับตัวสูงข�้นเมื่อเทียบกับป� 2563 รายได�ที่มิใช�ดอกเบี้ยจากพอร�ตส�วนนี้เติบโตกว�าร�อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยมีการเติบโตของสินทรัพย�ภายใต�การจัดการ (Assets Under Management: AUM) กว�าร�อยละ 
4.0 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา ประจักษ�พยานความสำเร็จที่เกิดข�้นนี้ ได�แก� รางวัลต�างๆ ที่ ธนาคารได�รับ อาทิ รางวัล 
Wealth Management Platform of the Year จาก The Asian Banking and Finance เป�นป�ที่สองติดต�อกัน เป�นต�น 
รวมท้ังค�าความพ�งพอใจของลูกค�าต�อองค�กรสุทธิ (Net Promoter Score: NPS) ของธนาคารอยู�ในอับดับสูงสุด 2 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรม โดยผลคะแนนในป� 2564 ได�มีการปรับตัวดีข�้น 9 คะแนนเมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา   

ในส�วนของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจ�ทัลซึ่งถือเป�นทิศทางกลยุทธ�ที่สำคัญของธนาคาร ภายหลังจากการเป�ดตัว
แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เมื่อ 2 ป�ที่ผ�านมา ธนาคารได�มีการปรับปรุงพัฒนาฟ�งก�ชันการใช�งานมา
อย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�ป�จจ�บันมียอดผู� ใช�งานมากกว�า 200,000 ราย และมีการทำธุรกรรมรวมกว�า 6 ล�านธุรกรรม โดย
ฟ�งก�ชันการใช�งานท่ีสำคัญท่ีได�พัฒนาในป� 2564 ได�แก� การให�บร�การจองซ้ือหุ�นกู�เต็มรูปแบบท่ีครอบคลุมถึงตลาดรองด�วย
(นอกเหนือจากตลาดแรกที่ได�เร��มให�บร�การในป� 2563) การออกผลิตภัณฑ�เง�นฝากออมทรัพย�ในรูปแบบดิจ�ทัลที่ให�อัตรา
ผลตอบแทนสูงภายใต�ชื่อ เง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี (Speed D) และเง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย
(Speed D+) ซึ่งผลจากความมุ�งมั่นในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทำให�ธนาคารได�รับรางวัลต�างๆ อาทิ  รางวัล Digital 
Banking Initiative of the Year จาก The Asian Banking and Finance เป�นต�น

ในด�านธุรกิจการให�สินเชื่อรายย�อยยังคงได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 โดยการเติบโต
ของสินเชื่อชะลอตัวในช�วงคร�่งแรกของป� 2564 อย�างไรก็ตาม ในช�วงคร�่งหลังของป� 2564 สินเชื่อในพอร�ตสินเชื่อรายย�อย
เร��มฟ��นตัวอีกคร้ัง โดยหลักเป�นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมพนักงานขายและกระบวนการพ�จารณา
อนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งในเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารร�วมกับบร�ษัท เว�ลด�ลีส จำกัด ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยที่ดำเนินธุรกิจให�
บร�การสินเชื่อเช�าซื้อรถจักรยานยนต� ได�จัดงานสร�างสัมพันธ�ออนไลน� “WorldLease Go Together” กับตัวแทนจำหน�าย
(Dealers) ทั่วประเทศ เพ�่อกระชับความสัมพันธ�และต�อยอดบร�การอันเป�นเลิศกับตัวแทนจำหน�ายดังกล�าว ซึ่งได�รับการ
ตอบรับเป�นอย�างดี โดยธนาคารจะยังคงมีการจัดกิจกรรมต�างๆ ผ�านช�องทางท่ีหลากหลายกับตัวแทนจำหน�ายอย�างต�อเน่ือง 
เพ�่อสร�างความสัมพันธ�ให�แน�นแฟ�นยิ�งข�้น

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564 19

ธนาคารมีรายได�จากการดำเนินงาน 14,347 ล�านบาท ลดลงเล็กน�อยที่ร�อยละ 3.9 เนื่องจากรายได�ดอกเบี้ยสุทธิยังคงได�
รับผลกระทบจากยอดเง�นให�สินเชื่อและอัตราส�วนรายได�ดอกเบี้ยสุทธิต�อสินทรัพย�เฉลี่ย (NIMs) ที่ลดลงตามภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในช�วง 3 ไตรมาสแรกของป� 2564 อย�างไรก็ตาม รายได�ค�าธรรมเนียมและบร�การสุทธิมีการเติบโต
อย�างแข็งแกร�งที่ร�อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีของธุรกิจบร�หารความมั่งคั่ง 
(Wealth) โดยเฉพาะด�านกองทุนรวมและด�านหุ�นกู�ที่มีอนุพันธ�แฝง 

ธนาคารยังคงมุ�งเน�นการบร�หารค�าใช�จ�ายให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพท�ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความไม�แน�นอน ส�งผล
ให�ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานลดลงร�อยละ 8.1 เม่ือเทียบกับป�ท่ีผ�านมา และอัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได� (Cost to Income
Ratio) ลดลงจากร�อยละ 59.6 ในป� 2563 มาอยู�ที่ร�อยละ 57.0 ในป� 2564 ซึ่งธนาคารจะรักษาพลวัตดังกล�าว เพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพค�าใช�จ�ายอย�างต�อเนื่องต�อไป

ยอดเง�นให�สินเช่ือและยอดเง�นฝากปรับตัวลดลงร�อยละ 6.6 และร�อยละ 7.1 ตามลำดับ อันเป�นผลจากสถานการณ�การแพร�
ระบาดของโรคโคว�ด-19 รวมทั้งกลยุทธ�การบร�หารต�นทุนทางการเง�นของธนาคารให�เป�นไปอย�างเหมาะสม นอกจากนี้ 
อัตราส�วนผลตอบแทนต�อส�วนของเจ�าของ (Return on equity: ROE) ในป� 2564 ได�ปรับตัวเพ��มข�้นเป�นร�อยละ 5.8 จาก
ร�อยละ 3.1 ในป� 2563 โดยมีเง�นกองทุนชั้นที่ 1 (Tier-1) และอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อสินทรัพย�เสี่ยง (BIS Ratio) สูงกว�า
เกณฑ�ทางการที่กำหนดไว�

ผลของความสำเร็จนี้ เกิดจากความทุ�มเทในการทำงานอย�างหนัก ความมุ�งมั่นในการบรรลุเป�าหมาย และความสามารถ
ในการรับมือและก�าวพ�นว�กฤตการณ�ต�างๆ ได�เป�นอย�างดีของพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกคน ผมจ�งขอแสดง
ความชื่นชมผู�บร�หารและพนักงานทุกท�าน ที่ได�ทุ�มเททำงานเพ�่อองค�กรในช�วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญและความสำเร็จของแต�ละธุรกิจในป� 2564

ธุรกิจรายย�อยของธนาคารเติบโตได�อย�างแข็งแกร�งจากด�านการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth) โดยรายได�จากผลิตภัณฑ�
การลงทุนทุกประเภทได�ปรับตัวสูงข�้นเมื่อเทียบกับป� 2563 รายได�ที่มิใช�ดอกเบี้ยจากพอร�ตส�วนนี้เติบโตกว�าร�อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับป�ที่ผ�านมา โดยมีการเติบโตของสินทรัพย�ภายใต�การจัดการ (Assets Under Management: AUM) กว�าร�อยละ 
4.0 เมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา ประจักษ�พยานความสำเร็จที่เกิดข�้นนี้ ได�แก� รางวัลต�างๆ ที่ ธนาคารได�รับ อาทิ รางวัล 
Wealth Management Platform of the Year จาก The Asian Banking and Finance เป�นป�ที่สองติดต�อกัน เป�นต�น 
รวมท้ังค�าความพ�งพอใจของลูกค�าต�อองค�กรสุทธิ (Net Promoter Score: NPS) ของธนาคารอยู�ในอับดับสูงสุด 2 อันดับแรก
ในอุตสาหกรรม โดยผลคะแนนในป� 2564 ได�มีการปรับตัวดีข�้น 9 คะแนนเมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา   

ในส�วนของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจ�ทัลซึ่งถือเป�นทิศทางกลยุทธ�ที่สำคัญของธนาคาร ภายหลังจากการเป�ดตัว
แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เมื่อ 2 ป�ที่ผ�านมา ธนาคารได�มีการปรับปรุงพัฒนาฟ�งก�ชันการใช�งานมา
อย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�ป�จจ�บันมียอดผู� ใช�งานมากกว�า 200,000 ราย และมีการทำธุรกรรมรวมกว�า 6 ล�านธุรกรรม โดย
ฟ�งก�ชันการใช�งานท่ีสำคัญท่ีได�พัฒนาในป� 2564 ได�แก� การให�บร�การจองซ้ือหุ�นกู�เต็มรูปแบบท่ีครอบคลุมถึงตลาดรองด�วย
(นอกเหนือจากตลาดแรกที่ได�เร��มให�บร�การในป� 2563) การออกผลิตภัณฑ�เง�นฝากออมทรัพย�ในรูปแบบดิจ�ทัลที่ให�อัตรา
ผลตอบแทนสูงภายใต�ชื่อ เง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี (Speed D) และเง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย
(Speed D+) ซึ่งผลจากความมุ�งมั่นในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทำให�ธนาคารได�รับรางวัลต�างๆ อาทิ  รางวัล Digital 
Banking Initiative of the Year จาก The Asian Banking and Finance เป�นต�น

ในด�านธุรกิจการให�สินเชื่อรายย�อยยังคงได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 โดยการเติบโต
ของสินเชื่อชะลอตัวในช�วงคร�่งแรกของป� 2564 อย�างไรก็ตาม ในช�วงคร�่งหลังของป� 2564 สินเชื่อในพอร�ตสินเชื่อรายย�อย
เร��มฟ��นตัวอีกคร้ัง โดยหลักเป�นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมพนักงานขายและกระบวนการพ�จารณา
อนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งในเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารร�วมกับบร�ษัท เว�ลด�ลีส จำกัด ซึ่งเป�นบร�ษัทย�อยที่ดำเนินธุรกิจให�
บร�การสินเชื่อเช�าซื้อรถจักรยานยนต� ได�จัดงานสร�างสัมพันธ�ออนไลน� “WorldLease Go Together” กับตัวแทนจำหน�าย
(Dealers) ทั่วประเทศ เพ�่อกระชับความสัมพันธ�และต�อยอดบร�การอันเป�นเลิศกับตัวแทนจำหน�ายดังกล�าว ซึ่งได�รับการ
ตอบรับเป�นอย�างดี โดยธนาคารจะยังคงมีการจัดกิจกรรมต�างๆ ผ�านช�องทางท่ีหลากหลายกับตัวแทนจำหน�ายอย�างต�อเน่ือง 
เพ�่อสร�างความสัมพันธ�ให�แน�นแฟ�นยิ�งข�้น

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564
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ผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ�ประสบความสำเร็จเป�นอย�างดี โดยจะเห็นได�จากการที่ธนาคารได�เข�าไปร�วมในการ
ทำธุรกรรม (Deals) และข�อตกลงความร�วมมือต�าง ๆ หลายรายการในป� 2564 หนึ่งในธุรกรรมที่โดดเด�น ได�แก� การเสนอ
ขายหุ�นใหม�แก�ประชาชนทั่วไปเป�นครั้งแรก (IPO) ของ บร�ษัท เง�นติดล�อ จำกัด (มหาชน) ในเดือนเมษายน 2564 และถือเป�น
IPO ขนาดใหญ�ที่สุดเท�าที่เคยมีมาของหุ�นในกลุ�มธุรกิจเง�นทุนและหลักทรัพย� ซึ่งถือเป�นความภาคภูมิใจของธนาคารและ
พันธมิตรธุรกิจที่ร�วมกันทำธุรกรรมนี้จนประสบความสำเร็จและได�รับรางวัล Best Local Currency Bond Deal & Most 
Innovative Deal of the Year และ Best Equity IPO Deal of the Year in Southeast Asia จาก The Alpha Southeast 
Asia Awards

ธุรกิจบร�หารเง�นของธนาคารยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร�งของบทบาทการเป�นผู�นำตลาดด�านการซื้อขายตราสารหนี้
และการออกหุ�นกู�ที่มีอนุพันธ�แฝง ซึ่งทำให�ธนาคารได�รับรางวัลต�าง ๆ  อาทิ รางวัล Best Bond Dealer, Best Secondary 
Market Contributor, Best Bank for Investment Solutions และ Best Foreign Currency FX Bank จากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย The Asset Asian Awards และ Refinitiv ตามลำดับ อันเป�นเคร�่องยืนยันถึงความสำเร็จของธนาคารใน
การสร�างการเติบโตและความแข็งแกร�งของธุรกิจนี้ได�เป�นอย�างดี

การขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวตามแผนกลยุุทธ� Forward23+

ธนาคารได�เข�าสู�ป�ท่ี 2 ของการดำเนินการตามแผนกลยุุทธ� Forward23+ ซ่ึงการดำเนินการตามแนวคิดกลยุุทธ�หลัก (Strategic 
Themes) มีความคืบหน�าด�วยดีในแต�ละด�าน ได�แก� การปรับพอร�ตสินทรัพย�ให�เป�นไปอย�างเหมาะสมและสร�างผลตอบแทนได�
สูงข�้น (Reshaping Our Portfolio) การกระจายฐานเง�นฝาก (Diversifying Deposits) การบร�หารจัดการค�าใช�จ�ายอย�าง
มีประสิทธิภาพ (Driving Cost Efficiency) การนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช�เพ�่อสร�างคุณค�า (Digitalising for Value) 
การปฏิบัติตามมาตรการในการบร�หารความเสี่ยงอย�างเคร�งครัด (Strengthening Risk Management Discipline) และ
การพัฒนาการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลในด�านต�าง ๆ (Transforming Human Capital) โดยกลจักรสำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคาร ได�แก� ธุรกิจรายย�อย ธุรกิจขนาดใหญ� และธุรกิจบร�หารเง�น ซึ่งล�วนมีการเติบโตอย�างมั่นคง 
โดยเฉพาะด�านการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth) และด�านเง�นฝากออมทรัพย�และกระแสรายวัน (CASA) 

เมื่อมองไปข�างหน�า การก�าวย�างของธนาคารยังคงเป�นไปตามว�สัยทัศน�ในการ “ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำของอาเซียน
ที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” โดยธนาคารจะมุ�งเน�นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช� เพ�่อให�
สามารถนำเสนอบร�การทางการเง�นที่ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
ภายในให�มีความคล�องตัวและมีประสิทธิภาพมากข�้น ทั้งนี้  ธนาคารได�มีการเพ��มแนวคิดกลยุุทธ�หลัก (Strategic Themes) 
ภายใต�แผนกลยุุทธ� Forward23+ อีกหนึ่งด�าน ได�แก� การบร�หารจัดการเพ�่อความยั่งยืน เนื่องจากชาวซีไอเอ็มบี ไทย เชื่อว�า
การที่ธุรกิจและสังคมจะสามารถเติบโตก�าวหน�าได�นั้น ต�องขับเคลื่อนองค�กรไปตามแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืนและคำนึง
รอบด�านในทุกมิติทั้งด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยปลูกฝ�งให�เป�นส�วนหนึ่งของ DNA ขององค�กร 
นอกจากน้ี ธนาคารจะแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจหร�อพัฒนาความสัมพันธ�กับพันธมิตรทางธุรกิจเพ��มเติม เพ�อ่ให�ผลิตภัณฑ�
และบร�การที่นำเสนอ รวมทั้งช�องทางการให�บร�การของธนาคารมีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ�งข�้น และสำหรับ
ลูกค�าธุรกิจขนาดใหญ� ธนาคารยังคงมุ�งมั่นในการส�งมอบคุณค�าและการให�บร�การที่สามารถตอบโจทย�ความต�องการให�กับ
ลูกค�า ผ�านการผนึกกำลังร�วมกับเคร�อข�ายกลุ�มซีไอเอ็มบีในอาเซียน

ท�ายสุดนี้ เมื่อป� 2564 ได�สิ�นสุดลง ผมขอใช�โอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการธนาคาร ฝ�ายจัดการ และพนักงาน
ธนาคารหร�อ #teamCIMBThai ทุกท�าน ที่ให�การต�อนรับอย�างอบอุ�นและคำชี้แนะต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ในป�แรกของการ
ปฏิบัติงานของผมในประเทศไทย ขอบคุณทุกท�านสำหรับการสนับสนุน การทุ�มเทอุทิศตนทำงานอย�างไม�รู�จักเหน็ดเหนื่อย 
เพ�่อให�ธนาคารสามารถบรรลุเป�าหมายที่ตั้งไว�สำหรับป� 2564 ได� ทุกท�านล�วนมีบทบาทสำคัญต�อการสร�างผลประกอบการ
ที่แข็งแกร�งและความสำเร็จต�างๆ ที่ธนาคารได�รับ แม�ว�าจะอยู�ในช�วงที่มีความท�าทายทางเศรษฐกิจมากมายก็ตาม

นอกจากน้ี ผมขอแสดงความขอบคุณผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของธนาคาร ไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�น ลูกค�า พันธมิตรทางธุรกิจ และ
หน�วยงานกำกับดูแลของทางการ ที่ให�ความไว�วางใจและความเชื่อมั่นต�อองค�กรและบุคลากรของธนาคารด�วยดีเสมอมา
แม�ว�าสถานการณ�จะยังคงมีความไม�แน�นอนสูงจากความกังวลต�อไวรัสสายพันธุ�โอไมครอน ธนาคารขอให�คำมั่นว�าจะมุ�งมั่น
ทำงานร�วมกันอย�างเต็มที่ เพ�่อให�สามารถบรรลุผลการดำเนินงานอันเป�นเลิศในป� 2565 เพ�่อให�ธุรกิจผ�านพ�นว�กฤตการณ�
ครั้งนี้ได�อย�างแข็งแกร�งกว�าที่เคยเป�น พร�อมทั้งขับเคลื่อนองค�กรสู�การเติบโตอย�างยั่งยืนเพ�่อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มและสังคม
โดยรวมต�อไป
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Asia Awards

ธุรกิจบร�หารเง�นของธนาคารยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร�งของบทบาทการเป�นผู�นำตลาดด�านการซื้อขายตราสารหนี้
และการออกหุ�นกู�ที่มีอนุพันธ�แฝง ซึ่งทำให�ธนาคารได�รับรางวัลต�าง ๆ  อาทิ รางวัล Best Bond Dealer, Best Secondary 
Market Contributor, Best Bank for Investment Solutions และ Best Foreign Currency FX Bank จากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย The Asset Asian Awards และ Refinitiv ตามลำดับ อันเป�นเคร�่องยืนยันถึงความสำเร็จของธนาคารใน
การสร�างการเติบโตและความแข็งแกร�งของธุรกิจนี้ได�เป�นอย�างดี

การขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวตามแผนกลยุุทธ� Forward23+

ธนาคารได�เข�าสู�ป�ท่ี 2 ของการดำเนินการตามแผนกลยุุทธ� Forward23+ ซ่ึงการดำเนินการตามแนวคิดกลยุุทธ�หลัก (Strategic 
Themes) มีความคืบหน�าด�วยดีในแต�ละด�าน ได�แก� การปรับพอร�ตสินทรัพย�ให�เป�นไปอย�างเหมาะสมและสร�างผลตอบแทนได�
สูงข�้น (Reshaping Our Portfolio) การกระจายฐานเง�นฝาก (Diversifying Deposits) การบร�หารจัดการค�าใช�จ�ายอย�าง
มีประสิทธิภาพ (Driving Cost Efficiency) การนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช�เพ�่อสร�างคุณค�า (Digitalising for Value) 
การปฏิบัติตามมาตรการในการบร�หารความเสี่ยงอย�างเคร�งครัด (Strengthening Risk Management Discipline) และ
การพัฒนาการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลในด�านต�าง ๆ (Transforming Human Capital) โดยกลจักรสำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคาร ได�แก� ธุรกิจรายย�อย ธุรกิจขนาดใหญ� และธุรกิจบร�หารเง�น ซึ่งล�วนมีการเติบโตอย�างมั่นคง 
โดยเฉพาะด�านการบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth) และด�านเง�นฝากออมทรัพย�และกระแสรายวัน (CASA) 

เมื่อมองไปข�างหน�า การก�าวย�างของธนาคารยังคงเป�นไปตามว�สัยทัศน�ในการ “ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำของอาเซียน
ที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” โดยธนาคารจะมุ�งเน�นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่นำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช� เพ�่อให�
สามารถนำเสนอบร�การทางการเง�นที่ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
ภายในให�มีความคล�องตัวและมีประสิทธิภาพมากข�้น ทั้งนี้  ธนาคารได�มีการเพ��มแนวคิดกลยุุทธ�หลัก (Strategic Themes) 
ภายใต�แผนกลยุุทธ� Forward23+ อีกหนึ่งด�าน ได�แก� การบร�หารจัดการเพ�่อความยั่งยืน เนื่องจากชาวซีไอเอ็มบี ไทย เชื่อว�า
การที่ธุรกิจและสังคมจะสามารถเติบโตก�าวหน�าได�นั้น ต�องขับเคลื่อนองค�กรไปตามแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืนและคำนึง
รอบด�านในทุกมิติทั้งด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยปลูกฝ�งให�เป�นส�วนหนึ่งของ DNA ขององค�กร 
นอกจากน้ี ธนาคารจะแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจหร�อพัฒนาความสัมพันธ�กับพันธมิตรทางธุรกิจเพ��มเติม เพ�อ่ให�ผลิตภัณฑ�
และบร�การที่นำเสนอ รวมทั้งช�องทางการให�บร�การของธนาคารมีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ�งข�้น และสำหรับ
ลูกค�าธุรกิจขนาดใหญ� ธนาคารยังคงมุ�งมั่นในการส�งมอบคุณค�าและการให�บร�การที่สามารถตอบโจทย�ความต�องการให�กับ
ลูกค�า ผ�านการผนึกกำลังร�วมกับเคร�อข�ายกลุ�มซีไอเอ็มบีในอาเซียน

ท�ายสุดนี้ เมื่อป� 2564 ได�สิ�นสุดลง ผมขอใช�โอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการธนาคาร ฝ�ายจัดการ และพนักงาน
ธนาคารหร�อ #teamCIMBThai ทุกท�าน ที่ให�การต�อนรับอย�างอบอุ�นและคำชี้แนะต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ในป�แรกของการ
ปฏิบัติงานของผมในประเทศไทย ขอบคุณทุกท�านสำหรับการสนับสนุน การทุ�มเทอุทิศตนทำงานอย�างไม�รู�จักเหน็ดเหนื่อย 
เพ�่อให�ธนาคารสามารถบรรลุเป�าหมายที่ตั้งไว�สำหรับป� 2564 ได� ทุกท�านล�วนมีบทบาทสำคัญต�อการสร�างผลประกอบการ
ที่แข็งแกร�งและความสำเร็จต�างๆ ที่ธนาคารได�รับ แม�ว�าจะอยู�ในช�วงที่มีความท�าทายทางเศรษฐกิจมากมายก็ตาม

นอกจากน้ี ผมขอแสดงความขอบคุณผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของธนาคาร ไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�น ลูกค�า พันธมิตรทางธุรกิจ และ
หน�วยงานกำกับดูแลของทางการ ที่ให�ความไว�วางใจและความเชื่อมั่นต�อองค�กรและบุคลากรของธนาคารด�วยดีเสมอมา
แม�ว�าสถานการณ�จะยังคงมีความไม�แน�นอนสูงจากความกังวลต�อไวรัสสายพันธุ�โอไมครอน ธนาคารขอให�คำมั่นว�าจะมุ�งมั่น
ทำงานร�วมกันอย�างเต็มที่ เพ�่อให�สามารถบรรลุผลการดำเนินงานอันเป�นเลิศในป� 2565 เพ�่อให�ธุรกิจผ�านพ�นว�กฤตการณ�
ครั้งนี้ได�อย�างแข็งแกร�งกว�าที่เคยเป�น พร�อมทั้งขับเคลื่อนองค�กรสู�การเติบโตอย�างยั่งยืนเพ�่อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มและสังคม
โดยรวมต�อไป
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เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น 

ป� 2564 จะเป�นอีกป�แห�งความท�าทายที่โลกต�องจดจำ โดยจะเห็นภาพของการฟ��นตัวที่แตกต�างกันทั่วโลกท�ามกลางสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19) อีกระลอกจากการกลายพันธุ�เป�นสายพันธุ�โอไมครอน เศรษฐกิจโลกมีการฟ��นตัวในระดับที่แตกต�างกันออกไปควบคู�กับการ
ผ�อนคลายมาตรการป�ดสถานที่และจำกัดการเคลื่อนย�ายเดินทาง โดยบางประเทศได�เร��มกลับสู�สภาวะก�อนสถานการณ�โรคระบาด สำหรับประเทศไทยซึ่งเป�น
ประเทศที่เศรษฐกิจพ�่งพ�งภาคการส�งออกและภาคการท�องเที่ยวเป�นหลัก ทำให�ยังคงได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดอีกระลอกดังกล�าวในช�วง
ไตรมาสท่ี 3 ของป� ส�งผลให�การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจเป�นไปอย�างเช่ืองช�า และทำให�เง�นบาทซ่ึงเป�นสกุลเง�นท่ีเคยแข็งค�าในช�วงก�อนสถานการณ�โรคระบาดอ�อนค�าลง

แม�ว�าจะเผชิญกับป�ญหาความท�าทายนานัปการมาอย�างต�อเนื่อง ผลการดำเนินงานในป� 2564 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สะท�อนให�เห็นถึงความแข็งแกร�งใน
ธุรกิจที่ธนาคารมุ�งเน�น โดยธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวม 2,440.6 ล�านบาท เพ��มข�้นถึงร�อยละ 89.1 เมื่อเทียบกับป� 2563 อันเป�นผลจากการบร�หาร
จัดการค�าใช�จ�ายอย�างเหมาะสม ทำให�ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานลดลงร�อยละ 8.1 หร�อ 723.3 ล�านบาท รวมทั้งการตั้งสำรองลดลงร�อยละ 25.7 ป�จจัยทั้งสอง
นี้ช�วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของรายได�จากการดำเนินงานอันเป�นผลจากยอดเง�นให�สินเชื่อที่ลดลงได� และทำให�อัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�ของ
ธนาคารลดลงจากร�อยละ 59.6 ในป� 2563 มาอยู�ที่ร�อยละ 57.0 ในป� 2564 

ในป� 2564 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงประสบความสำเร็จอย�างต�อเนื่องในการดำเนินการตามว�สัยทัศน�เพ�่อ“ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำของอาเซียน
ที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” โดยธนาคารได�ออกผลิตภัณฑ�ใหม� อาทิ เง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี (Speed D) และเง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี พลัส 
ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�เง�นฝากออมทรัพย�ในรูปแบบดิจ�ทัลที่ให�อัตราผลตอบแทนสูง รวมทั้งธนาคารมียอดผู� ใช�งานผ�านช�องทางดิจ�ทัล
มากกว�า 200,000 ราย โดยป�จจ�บันมีสัดส�วนการทำธุรกรรมผ�านช�องทางดิจ�ทัลมากกว�าร�อยละ 70 ของปร�มาณการทำธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งปรับตัวสูงข�้นจาก
สัดส�วนร�อยละ 50 ในป�ท่ีผ�านมา นอกจากน้ี ธนาคารยังได�ทุ�มเทพัฒนาบร�การด�วยบร�การด�านการทำธุรกรรมระหว�างประเทศให�กับลูกค�าทุกกลุ�ม (Segment) 
จากการที่มีความได�เปร�ยบด�วยเคร�อข�ายอันแข็งแกร�งทั่วภูมิภาคอาเซียน ทำให�มีรายได�จากธุรกรรมการค�าภายในภูมิภาคอาเซียน (Intra-ASEAN Trade)
มากกว�า 3,000 ล�านบาท และเป�นตัวแทนในการชำระดุลระบบการชำระเง�นระหว�างประเทศผ�าน QR Code ระหว�างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย
กับประเทศอินโดนีเซีย ท้ังน้ี ในป� 2564 ค�าความพ�งพอใจของลูกค�าต�อองค�กรสุทธิ (Net Promoter Score: NPS) สำหรับธุรกิจรายย�อยของธนาคาร ได�รับการ
จัดอับดับอยู�ใน 2 อันดับแรกจากธนาคารทั้งหมด 18 แห�ง 

นอกเหนือจากความมุ�งมั่นของธนาคารที่จะส�งมอบประสบการณ�ที่ดีที่สุดให�กับลูกค�าในการใช�บร�การกับธนาคารแล�ว การสรรหาบุคลากรที่มีความรู�ความ
สามารถ (Talent) ยังเป�นอีกด�านหนึ่งที่กลุ�มซีไอเอ็มบีและธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให�ความสำคัญ โดยธนาคารมุ�งหวังจะเป�นองค�กรที่ดีที่สุดสำหรับบุคลากรที่มี
คุณภาพเพ�่อเติบโตก�าวหน�าไปด�วยกัน การที่ธนาคารได�รับรางวัล Excellence in Graduate Recruitment and Development และ Best Companies to
Work for in Asia (สุดยอดองค�กรที่น�าทำงานด�วยมากที่สุดในเอเชีย) ถือเป�นประจักษ�พยานของความสำเร็จนี้ได�เป�นอย�างดี

ในด�านผลการดำเนินงานของกลุ�มซีไอเอ็มบี ในป� 2564 กลุ�มซีไอเอ็มบีมีความคืบหน�าอย�างเด�นชัดในการดำเนินการตามแผนกลยุุทธ� Forward23+ ซึ่ง
รายละเอียดของแผนดังกล�าวได�เร�ยนให�ท�านผู�ถือหุ�นทราบแล�วในป�ท่ีผ�านมา โดยในส�วนของการส�งมอบผลตอบแทนทางการเง�นท่ีย่ังยืน (Delivering Sustainable 
Financial Returns Pillar) ธนาคารได�ทำการปรับพอร�ตสินทรัพย�ให�เป�นไปอย�างเหมาะสมและสร�างผลตอบแทนได�สูงข�้น โดยมุ�งเน�นธุรกิจที่สร�างผลกำไร อาทิ 
ธุรกิจรายย�อย ขณะที่ลดปร�มาณธุรกิจในตลาดหร�อออกจากตลาดที่มีการเติบโตเพ�ยงเล็กน�อย อาทิ ธุรกิจพาณิชย�ธนกิจในประเทศไทย กลุ�มซีไอเอ็มบียังคง
ให�ความสำคัญอย�างยิ�งต�อการบร�หารจัดการค�าใช�จ�ายอย�างเหมาะสม โดยสามารถควบคุมค�าใช�จ�ายได�หลายส�วนอย�างเป�นขั้นเป�นตอน ซึ่งส�งผลบวกต�อ
ผลประกอบการ และนอกเหนือจากการควบคุมค�าใช�จ�ายแล�ว กลุ�มซีไอเอ็มบียังให�ความสำคัญต�อการลงทุนเชิงกลยุทธ�ที่สร�างโอกาสในการเติบโตอย�างยั่งยืน 
อาทิ การบร�หารความมั่งคั่ง การให�บร�การทางการเง�นตามหลักศาสนาอิสลาม และธุรกิจขนาดใหญ�ที่มีธุรกรรมข�ามประเทศในภูมิภาคอาเซียน และโดยเฉพาะ
อย�างยิ�งธุรกรรมที่ทำด�วยระบบดิจ�ทัล (Digital Platforms) ซึ่งสะท�อนให�เห็นถึงการก�าวสู�การเป�นธนาคารที่ให�บร�การด�วยระบบดิจ�ทัลได�เป�นอย�างดี ทั้งนี้ ค�าใช�
จ�ายด�านเทคโนโลยีมีแนวโน�มเพ��มสูงข�น้ต้ังแต�ป� 2561 โดยความพยายามในการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช�เพ�อ่สร�างคุณค�า (Digitalising for Value) ได�ส�งผล
สัมฤทธิ์ดังจะเห็นได�จากตัวชี้วัดด�านความมีเสถียรภาพของการให�บร�การด�วยระบบดิจ�ทัลของธนาคารในประเทศต�างๆ ภายใต�กลุ�มซีไอเอ็มบี ที่อยู�ในระดับสูง
กว�าเป�าหมายและมีคะแนนความพร�อมใช�งานของระบบ (Availability) สูงเกือบร�อยละ 100

กลุ�มซีไอเอ็มบีอยู�ในตำแหน�งเปอร�เซ็นต� ไทล�ที่ 79 ของธุรกิจธนาคารทั่วโลก จากการจัดลำดับของ S&P Global ตามการประเมินด�านความยั่งยืนองค�กร 
(Corporate Sustainability Assessment) ในป� 2564 ซึ่งถือว�าประสบความสำเร็จได�เร็วกว�าเป�าหมายที่กำหนดไว�ในแผนกลยุุทธ� Forward23+ ถึง 3 ป� ที่ตั้ง
เป�าหมายท่ีตำแหน�งควอไทล�สูงสุดภายในป� 2567 ท้ังน้ี การประเมินด�านความย่ังยืนดังกล�าวของ S&P Global จะนำมาใช�ในการคัดเลือกบร�ษัทท่ีเข�าเกณฑ�ดัชนี 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยกลุ�มซีไอเอ็มบีจะติดตามดูแลในเร�อ่งน้ีอย�างต�อเน่ืองต�อไป เน่ืองจากในอนาคตบร�ษัทท่ัวโลกต�างมีแนวโน�มกำหนด
นโยบายการพัฒนาด�านความยั่งยืนต�างๆ ในการดำเนินธุรกิจมากข�้น

สำหรับในป� 2565 กลุ�มซีไอเอ็มบี จะยังคงดำเนินการตามแผนกลยุุทธ� Forward23+ ต�อไป โดยได�มีการปรับให�เหมาะสมสอดคล�องตามสภาวะแวดล�อมมากข�้น 
เนื่องจากมีแนวโน�มที่อาจมีการปรับให�โรคโคว�ด-19 เป�นโรคประจำถิ�น กลุ�มซีไอเอ็มบีจะให�ความสำคัญต�อการสร�างการเติบโตของรายได�ให�แข็งแกร�งตามการ
ฟ��นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป�นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนสู�ความสำเร็จของกลุ�มซีไอเอ็มบีให�เป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำ ซึ่งเมื่อภาวะ
ตลาดเอื้ออำนวย กลุ�มซีไอเอ็มบีจะเร�งขยายการเติบโตในลูกค�ากลุ�มมั่งคั่ง (Affluent Segment) สร�างการเติบโตของสินเชื่ออย�างยั่งยืน และใช�ประโยชน�จาก
จ�ดแข็งของเคร�อข�ายในภูมิภาคอาเซียนเพ�่อขยายพลวัตการทำธุรกรรมการค�าข�ามประเทศต�างๆ ภายในภูมิภาค ในส�วนของการปรับเปลี่ยนไปสู�ธนาคารชั้นนำ
ที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล กลุ�มซีไอเอ็มบีจะนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช�ในการให�บร�การต�างๆ มากข�้น (Digitalisation) รวมทั้งพัฒนาความร�วมมือกับ
พันธมิตร เพ�่อส�งมอบคุณค�าที่เหนือกว�าให�กับลูกค�า นอกจากนี้ ยังให�ความสำคัญต�อการบร�หารจัดการค�าใช�จ�ายและการสร�างประสิทธิผลในการทำงาน
ควบคู�ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจากแผนงานดังกล�าวและการสร�างคุณค�าที่แตกต�างให�กับลูกค�า จะช�วยเสร�มความพร�อมให�กับธนาคารในการส�งมอบ
ผลิตภัณฑ�และบร�การที่เหนือชั้นให�กับลูกค�าในป�ใหม�นี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
กลุมซี ไอเอ็มบี

22

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น 

ป� 2564 จะเป�นอีกป�แห�งความท�าทายที่โลกต�องจดจำ โดยจะเห็นภาพของการฟ��นตัวที่แตกต�างกันทั่วโลกท�ามกลางสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19) อีกระลอกจากการกลายพันธุ�เป�นสายพันธุ�โอไมครอน เศรษฐกิจโลกมีการฟ��นตัวในระดับที่แตกต�างกันออกไปควบคู�กับการ
ผ�อนคลายมาตรการป�ดสถานที่และจำกัดการเคลื่อนย�ายเดินทาง โดยบางประเทศได�เร��มกลับสู�สภาวะก�อนสถานการณ�โรคระบาด สำหรับประเทศไทยซึ่งเป�น
ประเทศที่เศรษฐกิจพ�่งพ�งภาคการส�งออกและภาคการท�องเที่ยวเป�นหลัก ทำให�ยังคงได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดอีกระลอกดังกล�าวในช�วง
ไตรมาสท่ี 3 ของป� ส�งผลให�การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจเป�นไปอย�างเช่ืองช�า และทำให�เง�นบาทซ่ึงเป�นสกุลเง�นท่ีเคยแข็งค�าในช�วงก�อนสถานการณ�โรคระบาดอ�อนค�าลง

แม�ว�าจะเผชิญกับป�ญหาความท�าทายนานัปการมาอย�างต�อเนื่อง ผลการดำเนินงานในป� 2564 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สะท�อนให�เห็นถึงความแข็งแกร�งใน
ธุรกิจที่ธนาคารมุ�งเน�น โดยธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเง�นรวม 2,440.6 ล�านบาท เพ��มข�้นถึงร�อยละ 89.1 เมื่อเทียบกับป� 2563 อันเป�นผลจากการบร�หาร
จัดการค�าใช�จ�ายอย�างเหมาะสม ทำให�ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานลดลงร�อยละ 8.1 หร�อ 723.3 ล�านบาท รวมทั้งการตั้งสำรองลดลงร�อยละ 25.7 ป�จจัยทั้งสอง
นี้ช�วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของรายได�จากการดำเนินงานอันเป�นผลจากยอดเง�นให�สินเชื่อที่ลดลงได� และทำให�อัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อรายได�ของ
ธนาคารลดลงจากร�อยละ 59.6 ในป� 2563 มาอยู�ที่ร�อยละ 57.0 ในป� 2564 

ในป� 2564 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงประสบความสำเร็จอย�างต�อเนื่องในการดำเนินการตามว�สัยทัศน�เพ�่อ“ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำของอาเซียน
ที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล” โดยธนาคารได�ออกผลิตภัณฑ�ใหม� อาทิ เง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี (Speed D) และเง�นฝากออมทรัพย� สป�ดดี พลัส 
ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�เง�นฝากออมทรัพย�ในรูปแบบดิจ�ทัลที่ให�อัตราผลตอบแทนสูง รวมทั้งธนาคารมียอดผู� ใช�งานผ�านช�องทางดิจ�ทัล
มากกว�า 200,000 ราย โดยป�จจ�บันมีสัดส�วนการทำธุรกรรมผ�านช�องทางดิจ�ทัลมากกว�าร�อยละ 70 ของปร�มาณการทำธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งปรับตัวสูงข�้นจาก
สัดส�วนร�อยละ 50 ในป�ท่ีผ�านมา นอกจากน้ี ธนาคารยังได�ทุ�มเทพัฒนาบร�การด�วยบร�การด�านการทำธุรกรรมระหว�างประเทศให�กับลูกค�าทุกกลุ�ม (Segment) 
จากการที่มีความได�เปร�ยบด�วยเคร�อข�ายอันแข็งแกร�งทั่วภูมิภาคอาเซียน ทำให�มีรายได�จากธุรกรรมการค�าภายในภูมิภาคอาเซียน (Intra-ASEAN Trade)
มากกว�า 3,000 ล�านบาท และเป�นตัวแทนในการชำระดุลระบบการชำระเง�นระหว�างประเทศผ�าน QR Code ระหว�างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย
กับประเทศอินโดนีเซีย ท้ังน้ี ในป� 2564 ค�าความพ�งพอใจของลูกค�าต�อองค�กรสุทธิ (Net Promoter Score: NPS) สำหรับธุรกิจรายย�อยของธนาคาร ได�รับการ
จัดอับดับอยู�ใน 2 อันดับแรกจากธนาคารทั้งหมด 18 แห�ง 

นอกเหนือจากความมุ�งมั่นของธนาคารที่จะส�งมอบประสบการณ�ที่ดีที่สุดให�กับลูกค�าในการใช�บร�การกับธนาคารแล�ว การสรรหาบุคลากรที่มีความรู�ความ
สามารถ (Talent) ยังเป�นอีกด�านหนึ่งที่กลุ�มซีไอเอ็มบีและธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให�ความสำคัญ โดยธนาคารมุ�งหวังจะเป�นองค�กรที่ดีที่สุดสำหรับบุคลากรที่มี
คุณภาพเพ�่อเติบโตก�าวหน�าไปด�วยกัน การที่ธนาคารได�รับรางวัล Excellence in Graduate Recruitment and Development และ Best Companies to
Work for in Asia (สุดยอดองค�กรที่น�าทำงานด�วยมากที่สุดในเอเชีย) ถือเป�นประจักษ�พยานของความสำเร็จนี้ได�เป�นอย�างดี

ในด�านผลการดำเนินงานของกลุ�มซีไอเอ็มบี ในป� 2564 กลุ�มซีไอเอ็มบีมีความคืบหน�าอย�างเด�นชัดในการดำเนินการตามแผนกลยุุทธ� Forward23+ ซึ่ง
รายละเอียดของแผนดังกล�าวได�เร�ยนให�ท�านผู�ถือหุ�นทราบแล�วในป�ท่ีผ�านมา โดยในส�วนของการส�งมอบผลตอบแทนทางการเง�นท่ีย่ังยืน (Delivering Sustainable 
Financial Returns Pillar) ธนาคารได�ทำการปรับพอร�ตสินทรัพย�ให�เป�นไปอย�างเหมาะสมและสร�างผลตอบแทนได�สูงข�้น โดยมุ�งเน�นธุรกิจที่สร�างผลกำไร อาทิ 
ธุรกิจรายย�อย ขณะที่ลดปร�มาณธุรกิจในตลาดหร�อออกจากตลาดที่มีการเติบโตเพ�ยงเล็กน�อย อาทิ ธุรกิจพาณิชย�ธนกิจในประเทศไทย กลุ�มซีไอเอ็มบียังคง
ให�ความสำคัญอย�างยิ�งต�อการบร�หารจัดการค�าใช�จ�ายอย�างเหมาะสม โดยสามารถควบคุมค�าใช�จ�ายได�หลายส�วนอย�างเป�นขั้นเป�นตอน ซึ่งส�งผลบวกต�อ
ผลประกอบการ และนอกเหนือจากการควบคุมค�าใช�จ�ายแล�ว กลุ�มซีไอเอ็มบียังให�ความสำคัญต�อการลงทุนเชิงกลยุทธ�ที่สร�างโอกาสในการเติบโตอย�างยั่งยืน 
อาทิ การบร�หารความมั่งคั่ง การให�บร�การทางการเง�นตามหลักศาสนาอิสลาม และธุรกิจขนาดใหญ�ที่มีธุรกรรมข�ามประเทศในภูมิภาคอาเซียน และโดยเฉพาะ
อย�างยิ�งธุรกรรมที่ทำด�วยระบบดิจ�ทัล (Digital Platforms) ซึ่งสะท�อนให�เห็นถึงการก�าวสู�การเป�นธนาคารที่ให�บร�การด�วยระบบดิจ�ทัลได�เป�นอย�างดี ทั้งนี้ ค�าใช�
จ�ายด�านเทคโนโลยีมีแนวโน�มเพ��มสูงข�น้ต้ังแต�ป� 2561 โดยความพยายามในการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช�เพ�อ่สร�างคุณค�า (Digitalising for Value) ได�ส�งผล
สัมฤทธิ์ดังจะเห็นได�จากตัวชี้วัดด�านความมีเสถียรภาพของการให�บร�การด�วยระบบดิจ�ทัลของธนาคารในประเทศต�างๆ ภายใต�กลุ�มซีไอเอ็มบี ที่อยู�ในระดับสูง
กว�าเป�าหมายและมีคะแนนความพร�อมใช�งานของระบบ (Availability) สูงเกือบร�อยละ 100

กลุ�มซีไอเอ็มบีอยู�ในตำแหน�งเปอร�เซ็นต� ไทล�ที่ 79 ของธุรกิจธนาคารทั่วโลก จากการจัดลำดับของ S&P Global ตามการประเมินด�านความยั่งยืนองค�กร 
(Corporate Sustainability Assessment) ในป� 2564 ซึ่งถือว�าประสบความสำเร็จได�เร็วกว�าเป�าหมายที่กำหนดไว�ในแผนกลยุุทธ� Forward23+ ถึง 3 ป� ที่ตั้ง
เป�าหมายท่ีตำแหน�งควอไทล�สูงสุดภายในป� 2567 ท้ังน้ี การประเมินด�านความย่ังยืนดังกล�าวของ S&P Global จะนำมาใช�ในการคัดเลือกบร�ษัทท่ีเข�าเกณฑ�ดัชนี 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) โดยกลุ�มซีไอเอ็มบีจะติดตามดูแลในเร�อ่งน้ีอย�างต�อเน่ืองต�อไป เน่ืองจากในอนาคตบร�ษัทท่ัวโลกต�างมีแนวโน�มกำหนด
นโยบายการพัฒนาด�านความยั่งยืนต�างๆ ในการดำเนินธุรกิจมากข�้น

สำหรับในป� 2565 กลุ�มซีไอเอ็มบี จะยังคงดำเนินการตามแผนกลยุุทธ� Forward23+ ต�อไป โดยได�มีการปรับให�เหมาะสมสอดคล�องตามสภาวะแวดล�อมมากข�้น 
เนื่องจากมีแนวโน�มที่อาจมีการปรับให�โรคโคว�ด-19 เป�นโรคประจำถิ�น กลุ�มซีไอเอ็มบีจะให�ความสำคัญต�อการสร�างการเติบโตของรายได�ให�แข็งแกร�งตามการ
ฟ��นตัวของเศรษฐกิจ โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป�นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนสู�ความสำเร็จของกลุ�มซีไอเอ็มบีให�เป�นธนาคารอาเซียนชั้นนำ ซึ่งเมื่อภาวะ
ตลาดเอื้ออำนวย กลุ�มซีไอเอ็มบีจะเร�งขยายการเติบโตในลูกค�ากลุ�มมั่งคั่ง (Affluent Segment) สร�างการเติบโตของสินเชื่ออย�างยั่งยืน และใช�ประโยชน�จาก
จ�ดแข็งของเคร�อข�ายในภูมิภาคอาเซียนเพ�่อขยายพลวัตการทำธุรกรรมการค�าข�ามประเทศต�างๆ ภายในภูมิภาค ในส�วนของการปรับเปลี่ยนไปสู�ธนาคารชั้นนำ
ที่ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล กลุ�มซีไอเอ็มบีจะนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาปรับใช�ในการให�บร�การต�างๆ มากข�้น (Digitalisation) รวมทั้งพัฒนาความร�วมมือกับ
พันธมิตร เพ�่อส�งมอบคุณค�าที่เหนือกว�าให�กับลูกค�า นอกจากนี้ ยังให�ความสำคัญต�อการบร�หารจัดการค�าใช�จ�ายและการสร�างประสิทธิผลในการทำงาน
ควบคู�ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจากแผนงานดังกล�าวและการสร�างคุณค�าที่แตกต�างให�กับลูกค�า จะช�วยเสร�มความพร�อมให�กับธนาคารในการส�งมอบ
ผลิตภัณฑ�และบร�การที่เหนือชั้นให�กับลูกค�าในป�ใหม�นี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
กลุมซี ไอเอ็มบี
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ดาโต�ะ อับดุล ราฮ�มัน อาฮ�มัด
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร กลุ�มซีไอเอ็มบี

กลุ�มซีไอเอ็มบีคาดว�า เศรษฐกิจไทยจะมีการฟ��นตัวอย�างค�อยเป�นค�อยไปตั้งแต�ป� 2565 เป�นต�นไป จากการที่อัตราการได�รับวัคซีนสะสม
ในประเทศไทยเพ��มสูงข�น้และการกลับมาเป�ดกิจการภาคธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�างๆ อีกคร้ัง สำหรับภาคการท�องเท่ียว
คาดว�าจะมีการฟ��นตัวอย�างช�าๆ จากผลของการผ�อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางท�องเที่ยว และการเป�ดรับนักท�องเที่ยวเข�าประเทศ 
สิ�งเหล�านี้จะเป�นป�จจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟ��นตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดว�าจะสามารถกลับมาสู�ระดับอัตราการเติบโตของป� 2562 
ก�อนเกิดการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ได�ภายในสิ�นป� 2565 โดยคาดว�าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร�อยละ 4.0 แม�ว�าจะยังมีความไม�แน�นอน
จากการกลายพันธุ�ของเชื้อโคว�ด-19 ก็ตาม ทั้งนี้ กลุ�มซีไอเอ็มบีเชื่อมั่นว�า ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะสามารถค�นพบโอกาสธุรกิจใหม�ๆ และ
สร�างการเติบโตต�อไปได�อย�างต�อเนื่อง

ภายใต�การบร�หารของ คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู�จัดการใหญ�และประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารของธนาคาร กอปรกับการสนับสนุนด�วยดี
ของฝ�ายจัดการ ทำให�ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถฟ�นฝ�าว�กฤตการณ�ที่เกิดข�้นได� อีกทั้งยังได�รับความสำเร็จต�างๆ ที่น�าชื่นชม ผมจ�ง
เชื่อมั่นเป�นอย�างยิ�งว�า การบร�หารธนาคารภายใต�การนำของคุณพอลและทีมผู�บร�หาร รวมทั้งความมุ�งมั่นและการสนับสนุนจากพนักงาน
ธนาคารทุกท�าน จะช�วยผลักดันให�ธนาคารสามารถบรรลุว�สัยทัศน�และเป�าหมายที่ท�าทายที่ได�กำหนดไว�ได�

ในนามของกลุ�มซีไอเอ็มบี ผมขอแสดงความขอบคุณต�อประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแห�งประเทศไทย ลูกค�าผู�มี
อุปการคุณ ผู�ถือหุ�น และผู�เก่ียวข�องทุกฝ�ายท่ีได�มอบความไว�วางใจและสนับสนุนธนาคารด�วยดีเสมอมา และท่ีสำคัญอย�างยิ�ง ผมขอขอบคุณ
เพ�่อนพนักงาน #teamCIMB Thai ทุกท�านที่ได�ทุ�มเททำงานด�วยความพากเพ�ยรตลอดป�ที่เต็มไปด�วยความท�าทายนี้ และด�วยความมุ�งมั่น
และการสนับสนุนร�วมแรงร�วมใจของทุกท�าน ผมเชื่อมั่นว�า การดำเนินการตามแผนกลยุุทธ� Forward23+ ในขั้นต�อไปจะประสบความสำเร็จ
ด�วยดี และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะสามารถก�าวไปสู�การเป�นธนาคารช้ันนำของอาเซียนท่ีขับเคล่ือนด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัลได�อย�างม่ันคงและ
แข็งแกร�ง

ขอบคุณครับ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานสำรองคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน 
สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค�าตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

นายอนนต�
สิร�แสงทักษิณ

ดร. รอม
หิรัญพฤกษ�
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธาน Board Risk and Compliance Committee

นางอรนุช
อภิศักดิ์ศิร�กุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชาญมนู
สุมาวงศ�
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค�าตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี  ไทย  จํากัด  (มหาชน)

ดาโต�ะ โรเบิร�ต
แชบ เด�า เม็ง 
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นายนิติ
จ�งนิจนิรันดร�
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐศักดิ์
โรจนพ�เชฐ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานสำรอง Board Risk
and Compliance Committee

นายพอล
วอง ชี คิน
กรรมการ
กรรมการผู�จัดการใหญ� และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

นายฮาฟร�ซ
บิน อับดุล ราฮ�มัน
กรรมการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

ดาโต�ะ อับดุล
ราฮ�มัน อาฮ�มัด
กรรมการ 

แบบ 56-1 (One Report) ประจำป� 2564

ณ วันที่ 11 มกราคม 2565
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นายเจสัน
ลีออง ก�อก ยิว
ผู�บร�หารสูงสุดการเง�น

กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
รักษาการผู�บร�หารสูงสุดธุรกิจขนาดใหญ�
รักษาการผู�บร�หารสูงสุดพาณิชย�ธนกิจ

นายพอล
วอง ชี คิน

ที่ปร�กษากรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

นายสุธีร�
โล�วโสภณกุล

นายอาทิตย�
มาสถิรกุล
ผู�บร�หารสูงสุด
บร�หารความเสี่ยง

ผู�บร�หารสูงสุด
ธุรกิจรายย�อย

นายตัน
คีท จ�น

ผู�บร�หารสูงสุด
ตรวจสอบภายใน

นางสาวสิร�พร
สนั่นไพเราะ

นางกนกไพ
วงศ�สถิตย�พร
ผู�บร�หารสูงสุด
ทรัพยากรบุคคล

ผูบร�หารระดับสูง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายประภาส
ทองสุข
ผู�บร�หารสูงสุด
สื่อสารองค�กร

นายเศรษฐจักร
ลียากาศ
ผู�บร�หารสูงสุด
กำกับการปฏิบัติงาน

นายเพา
จาตกานนท�
ผู�บร�หารสูงสุดบร�หารเง�น

นายลิม
ยอง เทียน
ผู�บร�หารสูงสูดกลยุทธ�
และสำนักประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ผู�บร�หารสูงสุดปฏิบัติการ

นางสมจ�ตร
ชื่นชมชาติ

นายไพศาล
ธรรมโพธิทอง
ผู�บร�หารสูงสุดธุรกรรมการเง�น
ผู�บร�หารสูงสุดเทคโนโลยีและว�ทยาการข�อมูล

นางสาวอุทัยวรรณ
สุขพรรณพ�มพ�
ผู�บร�หารสูงสุดบร�หารงาน
ประสบการณ�ลูกค�า

นางสาวปาจร�ย�
ทองวานิช
ผู�บร�หารสูงสุดกฎหมาย



ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
	 ของธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย

2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง

3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

4.	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

5.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

28   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุุรกิจ ธุนาคารได้้รับ 
อนุญาตจากกระทรวงการคลััง แลัะหน่วยงาน
ท่�เก่�ยวข้้อง ให้ประกอบธุุรกิจการธุนาคารพาณิิชย์
เป็นธุุรกิจหลัักข้องธุนาคาร ธุนาคารให้
ความสำำาคัญกับผลัิตภัณิฑ์์แลัะบริการท่�ม่
คุณิภาพ ประสำิทธุิภาพ แลัะเพ่�มคุณิค่า
ให้แก่ลัูกค้า โด้ยเฉพาะธุุรกิจท่�ก่อให้เกิด้รายได้้
ค่าธุรรมเน่ยม เช่น บริการ Cash Management  
การให้บริการท่�ปรึกษาทางด้้านการเงิน 
แลัะการค้าผลัิตภัณิฑ์์ทางการเงิน นอกเหนือ
ไปจากผลัิตภัณิฑ์์เงินฝากแลัะสำินเชื�อ เป็นต้น
โด้ยผ่านช่องทางบริการเครือข้่ายสำาข้า
แลัะศููนย์ธุุรกิจ ตลัอด้จนช่องทางด้ิจิทัลั
(Digital Banking) บนโทรศูัพท์มือถืือ
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ลููกค้้าของธนาค้ารได้้แก่ ลููกค้้าบุุค้ค้ลูธรรมด้าแลูะลููกค้้าธุรกิจจากธุรกิจขนาด้กลูางแลูะขนาด้ย่่อม จนถึึงธุรกิจขนาด้ใหญ่่
ทั้้�งภาย่ในประเทั้ศไทั้ย่แลูะข้ามประเทั้ศทั้้�วภูมิภาค้อาเซีีย่นผ่่านเค้รือข่าย่ธุรกิจธนาค้ารค้รบุวงจรของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี

ลู้กษณะการประกอบุธุรกิจหลู้กของธนาค้าร สรุปได้้ด้้งนี�
1.  ธุรกิจการธนาค้ารพาณิชย่์ ธนาค้ารให้บุริการด้้านการธนาค้ารพาณิชย่์ทัุ้กประเภทั้ ได้้แก่ บุริการร้บุฝากเงิน 

บุริการให้กู้ย่ืมเงิน บุริการบุ้ตรเงินสด้ บุริการร้บุซีื�อลูด้ บุริการร้บุรอง บุริการอาว้ลู การออกหน้งสือค้ำ�าประก้น
บุริการซีื�อขาย่เงินตราต่างประเทั้ศ การออก Letter of Credit (LC) เป็นต้น 

2.  ธุรกิจประก้น ธนาค้ารได้้ร้บุใบุอนุญ่าตเป็นนาย่หน้าประก้นชีวิตแลูะนาย่หน้าประก้นวินาศภ้ย่จากสำาน้กงาน 
ค้ณะกรรมการกำาก้บุแลูะส่งเสริมการประกอบุธุรกิจประก้นภ้ย่ 

3.  ธุรกิจด้้านหลู้กทั้ร้พย่์แลูะอื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วเนื�องก้บุธุรกิจหลู้กทั้ร้พย่์ ทั้ี�ได้้ร้บุใบุอนุญ่าตจากสำาน้กงานค้ณะกรรมการ
กำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ แลูะ/หรือ กระทั้รวงการค้ลู้ง ได้้แก่
3.1  การเป็นทั้ี�ปรึกษาทั้างการเงิน
3.2  บุริการนาย่ทั้ะเบุีย่นแลูะต้วแทั้นชำาระเงิน 
3.3  ธุรกิจค้้าหลู้กทั้ร้พย่์แลูะร้บุประก้นการจำาหน่าย่หลู้กทั้ร้พย่์ทั้ี�เป็นตราสารหนี� 
3.4  การเป็นผู่้แทั้นผู่้ถึือหุ้นกู้ 
3.5  ธุรกิจนาย่หน้าซีื�อขาย่หลู้กทั้ร้พย่์ การค้้าหลู้กทั้ร้พย่์ แลูะการจ้ด้จำาหน่าย่หลู้กทั้ร้พย่์ทั้ี�เป็นหน่วย่ลูงทัุ้น 
3.6  ธุรกิจร้บุฝากทั้ร้พย่์สินแลูะดู้แลูผ่ลูประโย่ชน์
3.7  ธุรกิจการค้้าตราสารอนุพ้นธ์ 
3.8  ธุรกิจให้ค้ำาปรึกษาทั้างธุรกิจ 
3.9  ธุรกิจบุริหารสินทั้ร้พย่์

โด้ย่ภาพรวม กลูุ่มธุรกิจทั้ี�ธนาค้ารเข้าร่วมลูงทัุ้น เป็นธุรกิจทั้ี�ส่งเสริมธุรกิจของธนาค้ารทั้างตรงหรือทั้างอ้อมให้มี 
การเติบุโตอย่่างย่้�งย่ืนต่อไป 

นโย่บุาย่ของธนาค้ารย่้งค้งมุ่งเน้นทั้ี�ผ่สานการด้ำาเนินธุรกิจระหว่างหน่วย่งานสำาค้้ญ่ ๆ ในเชิงกลูยุ่ทั้ธ์ของธนาค้ารก้บุ 
บุริษ้ทั้ย่่อย่ต่างๆ ด้้งน้�น ธนาค้ารจึงต้�งใจทั้ี�จะค้งการลูงทัุ้นให้เหลูือแต่ในบุริษ้ทั้ทั้ี�มีศ้กย่ภาพการเติบุโตแลูะให้ผ่ลูตอบุแทั้น
การลูงทัุ้นทั้ี�ด้ีในระย่ะย่าวแก่ธนาค้าร

จุด้แข็งของธนาค้ารอยู่่ทั้ี�การมีเค้รือข่าย่สาขาทั้ี�ม้�นค้ง โด้ย่ ณ สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารมีสาขารวม 
54 สาขา แบุ่งเป็น สาขาทั้ี�ให้บุริการธุรกรรมทั้างการเงิน 48 สาขา สาขาทั้ี�ให้บุริการเฉพาะสินเชื�อ 6 สาขา แลูะช่องทั้างการ
ให้บุริการทั้างด้ิจิทั้้ลูด้้วย่ CIMB THAI Digital Banking Application ทั้ี�ลููกค้้าสามารถึทั้ำาธุรกรรมต่างๆ เช่น ตรวจสอบุ 
ย่อด้เงินค้งเหลูือในบุ้ญ่ชี โอนเงิน ชำาระค้่าสินค้้าแลูะบุริการ ตลูอด้จนซีื�อขาย่หุ้นกู้แลูะกองทัุ้นต่างๆ เป็นต้น ได้้อย่่างสะด้วก
รวด้เร็ว

1.1.1	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ของธนาคาร		

วิสัยทัศน์
ก้าวไปสู่การเป็นธนาค้ารช้�นนำาของอาเซีีย่นทั้ี�ข้บุเค้ลูื�อนด้้วย่เทั้ค้โนโลูย่ีด้ิจิทั้้ลู

พันธกิจ
สร้างองค้์กรให้เติบุโตก้าวหน้าอย่่างย่้�งย่ืน เพ่�อสร้างคุ้ณค้่าให้ลููกค้้าแลูะส้งค้ม ด้้วย่บุริการการเงินทั้ี�ด้ีเย่ี�ย่ม ก้าวทั้้น
เทั้ค้โนโลูย่ี แลูะเค้รือข่าย่อาเซีีย่นทั้ี�แข็งแกร่ง

30   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ค่านิยมองค์กร
ในเด้ือนมกราค้ม 2565 กลูุ่มซีีไอเอ็มบุีได้้ประกาศค้่านิย่มองค้์กรชุด้ใหม่เรีย่กโด้ย่ย่่อว่า EPICC ซีึ�งกำาหนด้จากธีมหรือ
แนวค้ิด้สำาค้้ญ่ทั้ี�ได้้จากการศึกษาสำารวจค้วามผู่กพ้นของพน้กงานแลูะกลูุ่มเป้าหมาย่ ธีมหรือแนวค้ิด้เหลู่านี�มีค้วามสำาค้้ญ่
อย่่างย่ิ�งต่อการสร้างแลูะปร้บุปรุงประสิทั้ธิผ่ลูองค้์กร ตลูอด้จนดู้แลูให้ทัุ้กค้นในองค้์กรสร้างผ่ลูส้มฤทั้ธิ�ร่วมก้น ด้้งน้�น เพ่�อ
เป็นการสอด้ร้บุก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี ธนาค้ารจึงได้้ปร้บุเปลูี�ย่นค้่านิย่มองค้์กรของธนาค้ารจากเด้ิมค้ือ มุ่งม้�นสร้างผ่ลูการ
ด้ำาเนินงานทั้ี�แข็งแกร่ง โปร่งใสแลูะร้บุผ่ิด้ชอบุ แลูะเป่�ย่มด้้วย่พลู้งสร้างสรรค้์ผ่ลู้กด้้น ไปเป็น EPICC
 E  –  Enabling Talent : เสริมสร้างศ้กย่ภาพบุุค้ลูากร
 P  –  Passion : มุ่งม้�นสู่ค้วามเป็นเลูิศ  
 I  –  Integrity & Accountability : ซีื�อส้ตย่์แลูะร้บุผ่ิด้ชอบุ
 C  –  Collaboration : ร่วมมือร่วมใจ
 C  –  Customer Centricity : มุ่งเน้นลููกค้้าเป็นศูนย่์กลูาง

1.1.2		 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ	

ในรอบุหลูาย่ป่ทั้ี�ผ่่านมา ธนาค้ารได้้มีการพ้ฒนาปร้บุปรุงทั้ี�สำาค้้ญ่ๆ หลูาย่ด้้านด้้วย่ก้น โด้ย่ธนาค้ารได้้ด้ำาเนินโค้รงการ 
Fast Forward ระย่ะเวลูา 2 ป่ (2561-2563) ตามนโย่บุาย่ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี เพ่�อการปร้บุเปลูี�ย่นองค้์กรโด้ย่สร้างการ
เติบุโตในกลูุ่มลููกค้้าทั้ี�มีคุ้ณภาพสูง สร้างธนาค้ารด้ิจิทั้้ลูสำาหร้บุลููกค้้าราย่ย่่อย่ แลูะบุริหารคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์ในเชิงรุก
อย่่างต่อเนื�อง รวมทั้้�งมุ่งลูงทัุ้นในการบุริหารบุุค้ลูากรทั้ี�มีค้วามสามารถึ แลูะกระตุ้นพน้กงานให้ใช้ศ้กย่ภาพของตนให้เต็ม
ทั้ี�ในการปฏิิบุ้ติงานให้ด้ีย่ิ�งขึ�น เพ่�อผ่ลู้กด้้นการด้ำาเนินงานให้บุรรลูุเป้าหมาย่ทั้ี�สูงขึ�นร่วมก้น 

31 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



การด้ำาเนินโค้รงการ Fast Forward ทั้ำาให้ธนาค้ารสามารถึปร้บุปรุงกระบุวนการทั้ำางาน ผ่สานการทั้ำางานข้ามสาย่งาน แลูะ
เปลูี�ย่นโอกาสทั้างธุรกิจต่างๆ ให้เกิด้ผ่ลูเป็นรูปธรรม ธนาค้ารจึงได้้ด้ำาเนินการปร้บุเปลูี�ย่นองค้์กรต่อเนื�องภาย่ใต้โค้รงการ
Forward23+ ระย่ะเวลูา 4 ป่ โด้ย่มุ่งใช้จุด้แข็งจากสถึานะค้วามเป็นผู่้นำาในตลูาด้เฉพาะกลูุ่ม (Niche Segments) ผ่ลู้กด้้น
สาย่งานธุรกิจหลู้ก 3 สาย่ ได้้แก่ ธุรกิจราย่ย่่อย่ ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ แลูะธุรกิจบุริหารเงิน อ้นเป็นการเสริมสร้างค้วามแข็งแกร่ง
ให้ธนาค้ารมีค้วามพร้อมรองร้บุค้วามผ่้นผ่วนทั้างธุรกิจแลูะโลูกยุ่ค้ด้ิจิทั้้ลู

จากการทั้ี�ธนาค้ารมุ่งก้าวสู่การเป็น Digital-led Bank with ASEAN Reach ธนาค้ารได้้มีการพ้ฒนาผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการ
อย่่างต่อเนื�อง โด้ย่ร่วมก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี  แลูะใช้เทั้ค้โนโลูย่ีทั้ี�ทั้้นสม้ย่ เพ่�อตอบุสนองค้วามต้องการของลููกค้้าในยุ่ค้ทั้ี�มีการ
เปลูี�ย่นแปลูงของสภาพแวด้ลู้อมทั้างส้งค้มแลูะเศรษฐกิจอย่่างรวด้เร็วจากอิทั้ธิพลูของการปฏิิว้ติทั้างธุรกิจสู่โลูกยุ่ค้ด้ิจิทั้้ลู 

ธนาค้ารเป็น 1 ใน 6 ธนาค้ารแรกทั้ี�ผ่่านการทั้ด้สอบุการให้บุริการทั้างการเงินทั้ี�นำากระบุวนการรู้จ้กลููกค้้าของตนทั้าง
อิเลู็กทั้รอนิกส์มาใช้ภาย่ใต้สภาพแวด้ลู้อมการให้บุริการทั้ี�จำาก้ด้ (e-KYC Sandbox) ซีึ�งเป็นการพ้ฒนาการให้บุริการ
อ้นเป็นการเปลูี�ย่นกระบุวนทั้้ศน์ (Paradigm) ของผู่้บุริโภค้ไทั้ย่อย่่างต่อเนื�อง โด้ย่ได้้เปิด้ต้ว CIMB Thai Digital Banking 
Application บุนโทั้รศ้พทั้์มือถึือในปลูาย่ป่ 2561 แลูะมีการพ้ฒนาคุ้ณลู้กษณะ (Features) แลูะฟัังก์ช้น (Functionalities)  
ของแอปพลูิเค้ช้นอย่่างต่อเนื�อง ลููกค้้าสามารถึใช้แอปพลูิเค้ช้นนี�เปิด้บุ้ญ่ชี Digital Saving เพ่�อร้บุอ้ตราด้อกเบุี�ย่เงินฝาก
สูงสุด้ถึึงร้อย่ลูะ 2 โอนหรือจ่าย่เงินผ่่าน QR code จองซีื�อผ่ลูิตภ้ณฑ์์หุ้นกู้ตลูาด้แรกแลูะตลูาด้รอง บุริหารจ้ด้การ 
การพอร์ตกองทัุ้นรวม เป็นต้น แอปพลูิเค้ช้นนี�ได้้ร้บุการตอบุร้บุเป็นอย่่างด้ี โด้ย่มีย่อด้ผู่้ใช้มากกว่า 220,000 ราย่ ณ 
เด้ือนก้นย่าย่น 2564 เพ่�มขึ�นกว่าร้อย่ลูะ 55 เมื�อเทั้ีย่บุก้บุช่วงเวลูาเด้ีย่วก้นของป่ 2563 แลูะย่อด้การทั้ำาธุรกรรมผ่่าน 
ช่องทั้างด้ิจิทั้้ลูได้้เพ่�มขึ�นเป็นสองเทั้่าจากป่ทั้ี�ผ่่านมา โด้ย่ส้ด้ส่วนของการทั้ำาธุรกรรมผ่่านช่องทั้างด้ิจิทั้้ลูต่อธุรกรรมของ
ธุรกิจราย่ย่่อย่ทั้้�งหมด้ได้้เติบุโตขึ�นจากร้อย่ลูะ 50 เป็นร้อย่ลูะ 70 ภาย่ในหนึ�งป่ นอกจากนี� BizChannel@CIMB Mobile  
Application ทั้ี�ช่วย่อำานวย่ค้วามสะด้วกให้ลููกค้้าธุรกิจในการทั้ำาธุรกรรมต่างๆ ได้้อย่่างสะด้วกรวด้เร็วแลูะสามารถึบุริหาร
จ้ด้การบุ้ญ่ชีธุรกิจทั้ี�มีอยู่่ก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีได้้ทัุ้กบุ้ญ่ชีทั้้�วอาเซีีย่น ซีึ�งส่งผ่ลูให้บุริการ BizChannel@CIMB Mobile 
Application ของธนาค้ารได้้ร้บุ 3 รางว้ลูจาก Digital CX Awards 2021 ได้้แก่ Winner: Outstanding Transformation 
in Digital CX During COVID-19 (Transaction Banking), Winner: Outstanding Use of Digital Channels for 
Improved CX (Transaction Banking) แลูะ Highly Acclaimed: Outstanding Digital CX in Banking App Platform 

ด้้วย่ค้วามมุ่งม้�นของธนาค้ารในด้้าน Digital Banking แลูะการตอบุสนองลููกค้้ากลูุ่ม Wealth ธนาค้ารได้้เปิด้ต้วระบุบุ 
Regional Wealth Management System ซีึ�งเป็นระบุบุวางแผ่นการลูงทัุ้นทั้างการเงินให้ก้บุลููกค้้าผ่่านอุปกรณ์แทั้็บุเลู็ต
ของพน้กงานแนะนำาการลูงทัุ้นของธนาค้าร โด้ย่ธนาค้ารเป็นธนาค้ารแรกในกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีทั้ี�เปิด้ใช้ระบุบุด้้งกลู่าว นอกจากนี�  
ธนาค้ารได้้มีการพ้ฒนาในด้้านของข้อมูลู โด้ย่อาศ้ย่ค้วามเชี�ย่วชาญ่ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี ทั้ีมพ้ฒนาข้อมูลูของธนาค้าร
สามารถึสร้างโมเด้ลูต่างๆ โด้ย่ใช้ Machine-Learning (ML) เพ่�อพ้ฒนาแค้มเปญ่ผ่ลูิตภ้ณฑ์์สำาหร้บุลููกค้้า Wealth  
โด้ย่เฉพาะ อีกทั้้�งได้้เปิด้เสนอขาย่กองทัุ้นรวมของบุริษ้ทั้หลู้กทั้ร้พย่์จ้ด้การกองทัุ้นอื�น ๆ นอกเหนือไปจากบุริษ้ทั้หลู้กทั้ร้พย่์
จ้ด้การกองทัุ้น พรินซีิเพ่ลู จำาก้ด้ อย่่างเป็นทั้างการ (Open Architecture) ผ่่านระบุบุ FundConnext ของตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
แห่งประเทั้ศไทั้ย่ ด้้วย่ค้วามมุ่งม้�นของธนาค้ารในการพ้ฒนาบุริการแก่ลููกค้้าด้้งกลู่าว ทั้ำาให้ธนาค้ารได้้ร้บุรางว้ลูต่างๆ
เช่น Wealth Management Platform of the Year ซีึ�งเป็นรางว้ลูทั้ี�ธนาค้ารได้้ร้บุสองป่ติด้ต่อก้น แลูะ Digital Banking 
Initiative of the Year เป็นต้น 

นอกจากนี� ธนาค้ารย่้งเป็นหนึ�งในธนาค้ารแรกๆ ทั้ี�ได้้มีการพ้ฒนาแลูะนำาเสนอผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการทั้างการเงินเพ่�อช่วย่
ลููกค้้าบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะขย่าย่โอกาสในการลูงทัุ้นได้้อย่่างเหมาะสม โด้ย่ร่วมมือก้บุเค้รือข่าย่กลูุ่มซีีไอเอ็มบุีในการ 
นำาเสนอผ่ลูิตภ้ณฑ์์ทั้ี�มีอนุพ้นธ์แฝง ตราสารอนุพ้นธ์ (ด้้านตราสารทัุ้น/อ้ตราด้อกเบุี�ย่แลูะอ้ตราแลูกเปลูี�ย่น/เค้รด้ิต) 
ซีึ�งแต่เด้ิมเป็นผ่ลูิตภ้ณฑ์์ทั้ี�ย่้งใหม่สำาหร้บุตลูาด้ประเทั้ศไทั้ย่ ตลูอด้จนการค้้าตราสารหนี� แลูะการแลูกเปลูี�ย่นเงินตรา 
ต่างประเทั้ศ จนเป็นทั้ี�ย่อมร้บุแลูะได้้ร้บุรางว้ลูต่างๆ มากมาย่ในรอบุหลูาย่ป่ทั้ี�ผ่่านมา เช่น Best Structured Products  
House: Highly Commended, Derivatives House of The Year, Best Bond Dealer, Most Active Bank in 
Corporate Bond Secondary Market, Best THB FX Data Contributor (THB Spot) เป็นต้น  
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ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้มีการพ้ฒนาทั้ี�เป็นก้าวสำาค้้ญ่อีกก้าวหนึ�ง โด้ย่ธนาค้ารได้้ร้บุเลูือกให้เป็นต้วแทั้นในการชำาระดุ้ลู
(Settlement Bank) ระบุบุการชำาระเงินระหว่างประเทั้ศผ่่าน QR Code (Cross-border QR Payment Linkage) ถึึง 
2 คู้่ประเทั้ศด้้วย่ก้น ได้้แก่ ประเทั้ศไทั้ย่ – ประเทั้ศมาเลูเซีีย่ แลูะประเทั้ศไทั้ย่ – ประเทั้ศอินโด้นีเซีีย่ ซีึ�งได้้เริ�มให้บุริการต้�งแต่ 
เด้ือนมิถึุนาย่น 2564 แลูะเด้ือนตุลูาค้ม 2564 ตามลูำาด้้บุ น้บุเป็นก้าวสำาค้้ญ่ของการเชื�อมโย่งการชำาระเงินในอาเซีีย่น
(ASEAN Payment Connectivity) เพ่�อส่งเสริมการบุูรณาการทั้างการเงินในระด้้บุภูมิภาค้ด้้วย่การเพ่�มประสิทั้ธิภาพ 
ลูด้ต้นทัุ้น แลูะพ้ฒนาประสบุการณ์การใช้งานบุริการชำาระเงินระหว่างประเทั้ศ

นอกเหนือจากเป้าหมาย่การด้ำาเนินงานทั้างธุรกิจ ธนาค้ารในฐานะทั้ี�เป็นส่วนหนึ�งของพลู้งข้บุเค้ลูื�อนการเติบุโตทั้างเศรษฐกิจ
ตระหน้กถึึงค้วามสำาค้้ญ่ของการด้ำาเนินธุรกิจธนาค้ารอย่่างย่้�งย่ืน (Sustainable Banking) โด้ย่ค้ำานึงถึึงผ่ลูกระทั้บุต่อส้งค้ม
แลูะสิ�งแวด้ลู้อม จึงได้้ด้ำาเนินการโค้รงการต่าง ๆ  เพ่�อส้งค้มแลูะสิ�งแวด้ลู้อมตลูอด้มา ตลูอด้จนนำาหลู้กการด้้านค้วามย่้�งย่ืนมา
เป็นส่วนหนึ�งในรูปแบุบุการด้ำาเนินธุรกิจแลูะนโย่บุาย่ทั้างธุรกิจต่างๆ รวมทั้้�งได้้จ้ด้ทั้ำานโย่บุาย่ด้้านค้วามย่้�งย่ืน (CIMB Thai 
Sustainability Policy) แลูะ นโย่บุาย่การให้บุริการทั้างการเงินอย่่างย่้�งย่ืน (CIMB Thai Sustainable Financing Policy) 
โด้ย่มีจุด้มุ่งหมาย่ให้เกิด้ค้วามช้ด้เจนแลูะโปร่งใสในการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านค้วามย่้�งย่ืน เพ่�อให้ม้�นใจว่าประเด้็นค้วามเสี�ย่ง
ด้้านส้งค้มแลูะสิ�งแวด้ลู้อมทั้ี�เกิด้จากการติด้ต่อธุรกิจแลูะการให้บุริการทั้างการเงินได้้มีการหย่ิบุย่กเพ่�อแก้ไขอย่่างเพีย่งพอ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี	2565

สำาน้กงานสภาพ้ฒนาการเศรษฐกิจแลูะส้งค้มแห่งชาติ ราย่งานว่าเศรษฐกิจไทั้ย่ป่ 2564 ขย่าย่ต้วร้อย่ลูะ 1.6 ขณะทั้ี� 
สำาน้กวิจ้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ค้าด้ว่าเศรษฐกิจไทั้ย่ป่ 2565 จะขย่าย่ต้วร้อย่ลูะ 3.8 ร้บุการฟั้�นต้วของเศรษฐกิจไทั้ย่
ในไตรมาสสี�ทั้ี�ด้ีกว่าค้าด้ เนื�องจากปัญ่หาห่วงโซี่อุปทั้านชะง้กง้นทั้ี�ไม่รุนแรงแลูะกำาลู้งค้ลูี�ค้ลูาย่ ประกอบุก้บุการค้วบุคุ้ม 
การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ในประเทั้ศทั้ี�มีประสิทั้ธิภาพมากขึ�น ทั้ำาให้พร้อมร้บุโอกาสทั้างเศรษฐกิจทั้ี�เพ่�มขึ�น 
หลู้งมีการเปิด้เมืองแลูะเปิด้ร้บุน้กทั้่องเทั้ี�ย่ว

เศรษฐกิจไทั้ย่ในป่ 2565 ค้าด้ว่าจะฟั้�นต้วได้้ด้ีกว่าป่ 2564 ด้้วย่ 3 ปัจจ้ย่สน้บุสนุน ได้้แก่ 
ปัจจัยแรก	คือ	การส่งออก	ทั้ี�ค้าด้ว่าจะเติบุโตร้อย่ลูะ 4.7 จากการฟั้�นต้วต่อเนื�องในกลูุ่มอิเลู็กทั้รอนิกส์ ย่านย่นต์แลูะ 
ชิ�นส่วน ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ย่าง ปิโตรเค้มี แลูะกลูุ่มอาหารแปรรูป ตามการขย่าย่ต้วของเศรษฐกิจโลูกแลูะประเทั้ศคู้่ค้้าสำาค้้ญ่ 
หลู้งจากมีการเร่งระด้มฉีด้ว้ค้ซีีน มีการเปิด้เมืองแลูะกระตุ้นกิจกรรมทั้างเศรษฐกิจอีกค้ร้�ง ขณะทั้ี�ในภาค้การผ่ลูิตของไทั้ย่ 
ไม่ได้้มีปัญ่หาห่วงโซี่อุปทั้านชะง้กง้นรุนแรง สามารถึบุริหารจ้ด้การแรงงานทั้ี�ติด้เชื�อโรค้โค้วิด้-19 ได้้ด้ี ทั้ำาให้สามารถึ 
เร่งกำาลู้งการผ่ลูิตเพ่�มขึ�นได้้ต่อเนื�อง ซีึ�งจะส่งผ่ลูด้ีต่อทั้้�งภาค้อุปสงค้์แลูะอุปทั้านด้้านการส่งออกของไทั้ย่ในป่ 2565

ปัจจัยที่สอง	คือ	การท่องเที่ยว ทั้ี�ค้าด้ว่า ในป่ 2565 ประเทั้ศไทั้ย่จะมีน้กทั้่องเทั้ี�ย่วเข้ามาราว 5.1 ลู้านค้น ซีึ�งเป็นการฟั้�นต้ว
ทั้ี�ด้ีขึ�นหลู้งจากมีการเปิด้ประเทั้ศแลูะลูด้ข้อจำาก้ด้ด้้านการก้กต้วน้กทั้่องเทั้ี�ย่ว โด้ย่น้กทั้่องเทั้ี�ย่วทั้ี�เข้ามาในประเทั้ศไทั้ย่ค้าด้ว่า 
จะมาจากประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา อ้งกฤษ เย่อรมนีแลูะประเทั้ศอื�นๆ ในกลูุ่มยุ่โรป กลูุ่มตะว้นออกกลูางแลูะกลูุ่มอาเซีีย่น 
ขณะทั้ี�ตลูาด้น้กทั้่องเทั้ี�ย่วหลู้กของไทั้ย่อย่่างเช่นน้กทั้่องเทั้ี�ย่วจีนทั้ี�มีส้ด้ส่วนถึึงร้อย่ลูะ 28 ของน้กทั้่องเทั้ี�ย่วทั้้�งหมด้ 
ในป่ 2562 ซีึ�งเป็นช่วงก่อนเกิด้วิกฤตโรค้ระบุาด้ จะย่้งไม่กลู้บุเข้ามาในประเทั้ศไทั้ย่มากน้ก เนื�องจากทั้างการจีนย่้งค้งมี
ค้ำาส้�งห้ามประชาชนเด้ินทั้างทั้่องเทั้ี�ย่วระหว่างประเทั้ศอยู่่ การฟั้�นต้วของการทั้่องเทั้ี�ย่วค้าด้ว่าจะเร่งต้วในช่วงค้รึ�งป่หลู้ง
มากกว่าค้รึ�งป่แรก 

ปัจจัยที่สาม	คือ	กำาลังซื�อของกลุ่มผูู้้มีรายได้ระดับกลาง-บน ทั้ี�เริ�มเห็นส้ญ่ญ่าณการใช้จ่าย่หลู้งการเปิด้เมือง โด้ย่กิจกรรม
ทั้างเศรษฐกิจเริ�มค้ึกค้้ก ผู่้บุริโภค้เริ�มจ้บุจ่าย่ใช้สอย่แลูะนำาเงินออมออกมาใช้มากขึ�น นอกจากนี� ค้วามเชื�อม้�นในการใช้จ่าย่
จะย่ิ�งเพ่�มมากขึ�น ภาย่หลู้งจากจำานวนประชาชนทั้ี�ได้้ร้บุว้ค้ซีีนเข็ม 3 เพ่�มมากขึ�น ซีึ�งจะช่วย่ส่งเสริมการบุริโภค้สินค้้ากึ�งค้งทั้น
(Semi-durables) แลูะสินค้้าค้งทั้น (Durables) ได้้ ด้้งน้�น เศรษฐกิจไทั้ย่ในช่วงค้รึ�งป่แรกของป่ 2565 จะข้บุเค้ลูื�อนด้้วย่การ
บุริโภค้จากกลูุ่มผู่้มีราย่ได้้ระด้้บุกลูาง-บุนเป็นหลู้ก ในขณะทั้ี�กำาลู้งซีื�อของกลูุ่มผู่้มีราย่ได้้ระด้้บุปานกลูาง-ลู่าง จะกลู้บุมา 
ฟั้�นต้วภาย่หลู้งจากการเพ่�มขึ�นของจำานวนน้กทั้่องเทั้ี�ย่วในช่วงค้รึ�งหลู้งของป่ 2565 ประกอบุก้บุการปร้บุต้วสูงขึ�นของ 
ราย่ได้้ภาค้เกษตรอ้นเป็นผ่ลูจากราค้าสินค้้าเกษตรจะย่้งอยู่่ในระด้้บุสูงแลูะปริมาณนำ�าทั้ี�มีมากกว่าป่ 2564 
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แม้เศรษฐกิจไทั้ย่จะพ่่งทั้ะย่านได้้ในป่ 2565 จากแรงข้บุเค้ลูื�อนของปัจจ้ย่สน้บุสนุน ด้้งกลู่าวข้างต้น เศรษฐกิจไทั้ย่ย่้งค้ง
เผ่ชิญ่ปัจจ้ย่ค้วามเสี�ย่งต่อไปนี�

ปัจจัยแรก	คือ	การระบาดของโรคโควิด-19	ระลอกใหม่ โด้ย่หากมีย่อด้ผู่้ติด้เชื�อราย่ว้นเพ่�มมากขึ�นทั้้�งในประเทั้ศไทั้ย่
แลูะประเทั้ศคู้่ค้้าสำาค้้ญ่ อาจส่งผ่ลูกระทั้บุต่อค้วามเชื�อม้�นของผู่้บุริโภค้แลูะน้กลูงทัุ้น รวมทั้้�งทั้ำาให้กิจกรรมทั้างเศรษฐกิจ 
ชะลูอต้ว ซีึ�งมีผ่ลูต่อการบุริโภค้ภาย่ในประเทั้ศ การส่งออก แลูะการทั้่องเทั้ี�ย่ว แม้การเร่งฉีด้ว้ค้ซีีนให้แก่ประชาชนอย่่าง 
กว้างขวาง จะทั้ำาให้ประเทั้ศไทั้ย่แลูะอีกหลูาย่ประเทั้ศไม่มีมาตรการลู็อกด้าวน์ แต่ย่้งค้งต้องจ้บุตาผ่ลูกระทั้บุต่อการผ่ลูิต 
ในห่วงโซี่อุปทั้าน ทั้ำาให้ภาค้การผ่ลูิตหยุ่ด้ชะง้กได้้

ปัจจัยที่สอง	คือ	สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ค้าด้ว่าจะย่้งค้งมีการด้ำาเนินมาตรการกำาแพง
ภาษีแลูะกีด้ก้นทั้างการค้้าต่างๆ ต่อไปในป่ 2565 หากสงค้รามการค้้าด้้งกลู่าวมีการย่กระด้้บุไปสู่มาตรการด้้านอื�นๆ  
ทั้างเศรษฐกิจ อาทั้ิ สงค้รามค้่าเงิน การค้วบุคุ้มการไหลูเข้าออกของเงินทัุ้น เป็นต้น อาจส่งผ่ลูกระทั้บุต่อบุรรย่ากาศ
การค้้าโลูกแลูะการส่งออกสินค้้าจากประเทั้ศไทั้ย่ไปย่้งประเทั้ศจีนแลูะประเทั้ศในกลูุ่มอาเซีีย่นได้้ แม้ว่าประเทั้ศไทั้ย่จะย่้งค้ง
สามารถึขย่าย่การส่งออกสินค้้าไปย่้งสหร้ฐอเมริกาได้้ แต่อาจไม่สามารถึชด้เชย่การส่งออกไปย่้งประเทั้ศอื�นๆ ทั้ี�ลูด้ลูง 
ทั้ำาให้ย่อด้การส่งออกของไทั้ย่มีการปร้บุต้วลูด้ลูง

ปัจจัยที่สาม	คือ	ปัญหาเงินเฟ้้อที่อยู่ในระดับสูง	จากการทั้ี�ค้่าค้รองชีพได้้ปร้บุต้วสูงขึ�นอย่่างรวด้เร็ว โด้ย่เฉพาะจากราค้า
นำ�าม้น อาหารสด้ แลูะต้นทัุ้นว้ตถึุด้ิบุภาค้การผ่ลูิตต่างๆ ค้าด้ว่าในป่ 2565 อ้ตราเงินเฟั้อจะอยู่่ทั้ี�ประมาณร้อย่ลูะ 1.9 แลูะ
ราค้านำ�าม้นด้ิบุเบุรนทั้์เฉลูี�ย่จะอยู่่ทั้ี� 67 ด้อลูลูาร์สหร้ฐต่อบุาร์เรลู แต่หากเกิด้ปัญ่หาห่วงโซี่อุปทั้านชะง้กง้นในภาค้การผ่ลูิต
ของประเทั้ศจีน หรือราค้าว้ตถึุด้ิบุอื�นๆ เพ่�มสูงขึ�น อ้ตราเงินเฟั้ออาจปร้บุสูงขึ�นอีก 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบุาทั้มีแนวโน้มอ่อนค้่าเทั้ีย่บุด้อลูลูาร์สหร้ฐในป่ 2565 จากปัจจ้ย่ด้้านการเค้ลูื�อนย่้าย่ของเงินทัุ้น 
ค้าด้ว่าปัญ่หาเงินเฟั้อในสหร้ฐอเมริกาจะย่้งค้งมีต่อเนื�องถึึงช่วงกลูางป่ 2565 อาจส่งผ่ลูให้ธนาค้ารกลูางสหร้ฐอเมริกา 
(Fed) ปร้บุลูด้การอ้ด้ฉีด้สภาพค้ลู่องหรือสิ�นสุด้มาตรการผ่่อนค้ลูาย่ในเชิงปริมาณทั้างการเงิน (Quantitative Easing: QE)  
ในช่วงกลูางป่ 2565 ก่อนปร้บุขึ�นอ้ตราด้อกเบุี�ย่อย่่างน้อย่ 4 ค้ร้�ง ซีึ�งการปร้บุขึ�นอ้ตราด้อกเบุี�ย่ในสหร้ฐอเมริกา 
จะค้่อย่เป็นค้่อย่ไป แลูะมีการสื�อสารทั้ี�ช้ด้เจน จึงไม่น่าจะส่งผ่ลูให้ตลูาด้เงินแลูะตลูาด้ทัุ้นโลูกผ่้นผ่วนรุนแรง ค้าด้ว่าเงินบุาทั้ 
ณ ปลูาย่ป่ 2565 จะอยู่่ทั้ี�ระด้้บุ 33.50 บุาทั้ต่อด้อลูลูาร์สหร้ฐ

ในส่วนของอัตราดอกเบี�ยนโยบาย ค้าด้ว่าค้ณะกรรมการนโย่บุาย่การเงิน (กนง.) จะย่้งค้งอ้ตราด้อกเบุี�ย่ไว้ทั้ี� 
ร้อย่ลูะ 0.50 ต่อป่ ตลูอด้ทั้้�งป่เพ่�อกระตุ้นการฟั้�นต้วของเศรษฐกิจ รวมทั้้�งจะมีการใช้มาตรการสินเชื�อด้อกเบุี�ย่ตำ�า (Soft Loan)  
หรือการอ้ด้ฉีด้สภาพค้ลู่องให้ธุรกิจขนาด้กลูางแลูะขนาด้ย่่อม (SMEs) ตลูอด้จนมาตรการช่วย่เหลูือค้ร้วเรือนทั้ี� 
ขาด้ราย่ได้้ เพ่�อเพ่�มค้วามย่ืด้หยุ่่นในการชำาระหนี� 

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี	2565	เป็นปีเสือหมอบรอกระโจน	แต่ให้ระว้งเสือร้าย่หรือปัจจ้ย่เสี�ย่งทั้ำาเศรษฐกิจสะดุ้ด้ 
ขณะทั้ี�ปัญ่หาค้วามข้ด้แย่้งทั้างภูมิร้ฐศาสตร์ ตลูอด้จนมาตรการทั้ี�ประเทั้ศจีนจะใช้ตอบุโต้สหร้ฐอเมริกาแลูะจ้ด้ระเบุีย่บุ
เศรษฐกิจภาย่ในประเทั้ศ อาจสร้างค้วามผ่้นผ่วนต่อตลูาด้เงินแลูะตลูาด้ทัุ้นได้้ อย่่างไรก็ตาม ในด้้านการลูงทัุ้น จะต้อง
พ่จารณาว่าธนาค้ารกลูางสหร้ฐจะชะลูอการปร้บุขึ�นอ้ตราด้อกเบุี�ย่หรือย่้งค้งเสริมสภาพค้ลู่องต่อไปหรือไม่ ซีึ�งจะช่วย่สร้าง
เสถึีย่รภาพในตลูาด้ทัุ้นได้้ ทั้้�งนี� การลูงทัุ้นค้วรมีการกระจาย่ค้วามเสี�ย่งในการลูงทัุ้นไปต่างประเทั้ศ ทั้้�งสหร้ฐอเมริกาแลูะ 
กลูุ่มประเทั้ศยุ่โรป จากการเติบุโตทั้างเศรษฐกิจทั้ี�ด้ีต่อเนื�อง แลูะการเปิด้เมืองร้บุการฉีด้ว้ค้ซีีนทั้ี�มากขึ�น รวมทั้้�งประเทั้ศอื�นๆ  
ทั้ี�จะได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุไม่มากน้กจากอ้ตราเงินเฟั้อทั้ี�ปร้บุต้วสูงขึ�น เช่น จีน ญ่ี�ปุ�น แลูะเวีย่ด้นาม เนื�องจากสามารถึค้วบุคุ้ม
ราค้าสินค้้าในประเทั้ศได้้ด้ี แลูะธนาค้ารกลูางสามารถึร้บุมือก้บุเงินเฟั้อได้้ในระด้้บุสูง จึงย่้งไม่รีบุดู้ด้ซี้บุสภาพค้ลู่อง 
อ้นเป็นผ่ลูด้ีต่อตลูาด้ทัุ้นรวมถึึงตลูาด้ทัุ้นไทั้ย่ทั้ี�ค้าด้ว่าจะกลู้บุมาเป็นทั้ี�สนใจของน้กลูงทัุ้นต่างชาติอีกค้ร้�งภาย่หลู้ง 
แนวโน้มเศรษฐกิจด้ีขึ�นจากการเปิด้เมืองแลูะค้่าเงินทั้ี�มีเสถึีย่รภาพมากขึ�น 
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1.2  ลัักษณะการประกอบธุุรกิจ

1.2.1	 โครงสร้างรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย

ธนาคาร	ซีไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด	(มหาชน)

1.		 รายได้จากการดำาเนินงาน

                                   (หน่วย่: ลู้านบุาทั้)  

 สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม

 2564 % 2563 % 2562 %

รายได้ดอกเบี�ย       

1.   เงินให้สินเชื�อ 7,917.1 79.3 9,561.9 87.9 11,288.5 116.9

2.   ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน 17.4 0.2 70.3 0.6 87.4 0.9

3.   เงินลูงทัุ้น 1,408.1 14.1 1,485.1 13.6 2,070.2 21.4

4.   อื�นๆ 44.7 0.4 84.3 0.8 203.1 2.1

รวมรายได้ดอกเบี�ย 9,387.3 94.0 11,201.6 102.9 13,649.2 141.3

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย       

1.   เงินร้บุฝาก 1,298.8 13.0 2,360.4 21.7 2,851.4 29.5

2.   ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน 206.1 2.1 336.8 3.1 719.1 7.4

3.   ตราสารหนี�ทั้ี�ออกแลูะเงินกู้ย่ืม 580.3 5.8 696.1 6.4 669.6 6.9

4.   เงินนำาส่งเข้าสถึาบุ้นคุ้้มค้รองเงินฝาก /  
 กองทัุ้นเพ่�อการฟั้�นฟัูแลูะพ้ฒนา
 ระบุบุสถึาบุ้นการเงิน 565.5 5.7 597.9 5.5 1,062.6 11.0

5.   อื�นๆ 42.4 0.4 63.6 0.6 162.8 1.7

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 2,693.1 27.0 4,054.8 37.3 5,465.5 56.5

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 6,694.2 67.0 7,146.8 65.6 8,183.7 84.8

รายได้จากการดำาเนินงาน 3,285.2 33.0 3,734.5 34.4 1,470.1 15.2

รายได้รวม 9,979.4 100.0 10,881.3 100.0 9,653.8 100.0
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2.	 รายได้และค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี�ย

  (หน่วย่: ลู้านบุาทั้)  

 สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม

 2564 % 2563 % 2562 %

ราย่ได้้ค้่าธรรมเนีย่มแลูะบุริการ 1,322.6 40.3 1,152.4 30.9 1,535.7 104.5

ค้่าใช้จ่าย่ค้่าธรรมเนีย่มแลูะบุริการ 401.2 12.2 359.7 9.6 370.3 25.2

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 921.4 28.0 792.7 21.2 1,165.4 79.3

กำาไร (ขาด้ทัุ้น) สุทั้ธิจากเค้รื�องมือทั้าง
    การเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม

ผ่่านกำาไร หรือขาด้ทัุ้น 1,150.7 35.0 940.1 25.2 (177.0) (12.0)

กำาไรสุทั้ธิจากเงินลูงทัุ้น 322.4 9.8 306.0 8.2 344.0 23.4

ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงานอื�นๆ 890.7 27.1 1,695.7 45.4 137.7 9.4

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี�ยสุทธ	ิ 3,285.2 100.0 3,734.5 100.0 1,470.1 100.0

บริษัทย่อย

  (หน่วย่: ลู้านบุาทั้)  

สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม

บริษัท/โครงสร้าง	 2564 % 2563 % 2562 %

1.	บริษัท	ซีไอเอ็มบี	ไทย	ออโต้	จำากัด

ราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่ 3,077.6 94.2 3,481.6 106.4 3,110.2 88.5

ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบีุ�ย่ 728.4 22.3 978.7 29.9 956.7 27.2

ราย่ได้้ด้อกเบีุ�ย่สุทั้ธิ 2,349.2 71.9 2,502.9 76.5 2,153.5 61.3

ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงาน 917.8 28.1 770.5 23.5 1,360.7 38.7

รายได้รวม 3,267.0 100.0 3,273.4 100.0 3,514.2 100.0

2.	บริษัท	เวิลด์ลีส	จำากัด

ราย่ได้้ด้อกเบีุ�ย่ 932.4 79.4 1,372.5 89.3 1,342.5 83.3

ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบีุ�ย่ 24.9 2.1 90.7 5.9 109.4 6.8

ราย่ได้้ด้อกเบีุ�ย่สุทั้ธิ 907.5 77.3 1,281.8 83.4 1,233.1 76.5

ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงาน 266.6 22.7 254.6 16.6 379.2 23.5

รายได้รวม 1,174.1 100.0 1,536.4 100.0 1,612.3 100.0

3.	บริษัท	ซีที	คอลล์	จำากัด

ราย่ได้้ด้อกเบีุ�ย่ 0.0 98.7 0.2 (473.7) 0.4 444.2

ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบีุ�ย่ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ราย่ได้้ด้อกเบีุ�ย่สุทั้ธิ 0.0 98.7 0.2 (473.7) 0.4 444.2

ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงาน 0.0 1.3 (0.3) 573.7 (0.3) (344.2)

รายได้รวม 0.0 100.0 (0.1) 100.0 0.1 100.0
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1.2.2	 ลักษณะผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ	

ธุรกิจขนาดใหญ่	–	บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ
ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ – บุรรษ้ทั้ธุรกิจแลูะวาณิชธนกิจของธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ แบุ่งกลูุ่มงานออกเป็น 3 กลูุ่มใหญ่่ ได้้แก ่
บุรรษ้ทั้ธุรกิจ ธุรกิจสถึาบุ้นการเงิน ประเทั้ศไทั้ย่ แลูะ CLMV แลูะวาณิชธนกิจ เพ่�อให้บุริการทั้างการเงินแก่กลุู่มลููกค้้า 
ขนาด้ใหญ่่ได้้อย่่างค้รอบุค้ลูุมทัุ้กผ่ลูิตภ้ณฑ์์ โด้ย่เน้นการทั้ำางานเป็นทั้ีมเด้ีย่วก้น มีการวางแผ่นการขาย่แลูะการบุริหาร
ดู้แลูบุ้ญ่ชีลููกค้้าหลู้กร่วมก้นเพ่�อเพ่�มขีด้ค้วามสามารถึแลูะคุ้ณภาพของการให้บุริการให้สามารถึตอบุสนองตรงก้บุ 
ค้วามต้องการของลููกค้้าได้้อย่่างเต็มประสิทั้ธิภาพ ตลูอด้จนสามารถึสร้างราย่ได้้แลูะประโย่ชน์สูงสุด้ให้แก่ธนาค้าร 

ในป่ 2564 เศรษฐกิจไทั้ย่ชะลูอต้วลูงอย่่างต่อเนื�องจากสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ทั้ี�รุนแรงมากขึ�น
แลูะมาตรการค้วบุคุ้มการแพร่ระบุาด้ทั้ี�เข้มงวด้มากขึ�นจากป่ก่อน ด้้งน้�น ธุรกิจขนาด้ใหญ่่จึงได้้ใช้ค้วามระม้ด้ระว้ง แลูะ 
ทั้ำาการศึกษาผ่ลูกระทั้บุทั้ี�เกิด้ขึ�นต่อลููกค้้าทั้้�งหมด้ในพอร์ตอย่่างต่อเนื�องต้�งแต่เริ�มเกิด้วิกฤตการณ์การแพร่ระบุาด้ของ 
โรค้โค้วิด้-19 ในป่ 2563 โด้ย่ได้้จ้ด้แบุ่งกลุู่มลููกค้้าตามระด้้บุค้วามรุนแรงของผ่ลูกระทั้บุทั้ี�ได้้ร้บุ แลูะได้้ให้ค้วามช่วย่เหลูือ 
ตามแนวทั้างต่างๆ ทั้ี�เหมาะสมสำาหร้บุลููกค้้าแต่ลูะราย่ จนลููกค้้าสามารถึด้ำาเนินธุรกิจต่อไปได้้ 

ในภาพรวมธุรกิจขนาด้ใหญ่่ย้่งค้งสร้างราย่ได้้ในป่ 2564 ใกลู้เคี้ย่งก้บุป่ทั้ี�ผ่่านมา โด้ย่ใช้กลูยุ่ทั้ธ์ร้กษาฐานสินเชื�อลููกค้้า 
ราย่ใหญ่่ทั้ี�มีคุ้ณภาพด้ี แลูะขย่าย่ฐานลููกค้้าใหม่ทั้ี�มีศ้กย่ภาพ รวมทั้้�งการประสานงานก้บุหน่วย่งานทั้ี�เกี�ย่วข้องในการพ้ฒนา
ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่ให้สอด้ค้ลู้องก้บุค้วามต้องการของลููกค้้าในสภาวะทั้ี�เหมาะสม 

ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ประสบุค้วามสำาเร็จอย่่างสูงในการค้วบุคุ้มคุ้ณภาพลููกหนี�สินเชื�อทั้้�งราย่เดิ้มแลูะราย่ใหม่ทั้ี�ได้้ร้บุการอนุม้ติ
มีการติด้ตามดู้แลูลููกหนี�อย่่างใกลู้ชิด้ โด้ย่การใช้ส้ญ่ญ่าณเตือนลู่วงหน้าในการบุริหารจ้ด้การคุ้ณภาพหนี�ก่อนทีั้�จะเป็น 
หนี�ทั้ี�มีปัญ่หา รวมถึึงการแก้ไขแลูะเร่งร้ด้การชำาระหนี�ของลููกหนี�ทั้ี�มีปัญ่หาโด้ย่ทีั้มงานเฉพาะทั้ี�มีประสิทั้ธิภาพสูง อย่่างไรก็ตาม  
จากสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ซีึ�งส่งผ่ลูกระทั้บุต่อภาวะเศรษฐกิจโด้ย่รวม ธุรกิจขนาด้ใหญ่่จึงมุ่งเน้น 
การค้วบุคุ้มค้่าใช้จ่าย่ในการด้ำาเนินงานให้ตำ�ากว่างบุประมาณ ซีึ�งสามารถึลูด้ลูงได้้ตามแผ่นงานทั้ี�วางไว้ ส่งผ่ลูให้กำาไร 
จากการด้ำาเนินงานมีอ้ตราเติบุโตจากป่ทั้ี�ผ่่านมา

ราย่ได้้ส่วนใหญ่่ย่้งค้งมาจากลููกค้้ากลูุ่มทั้ี�มีค้วามสำาค้้ญ่ต่อธนาค้ารแลูะไว้วางใจให้ธนาค้ารเป็นผู่้ให้บุริการหลู้ก รวมทั้้�ง
กลูุ่มทั้ี�มีแผ่นการขย่าย่ธุรกิจไปย่้งอาเซีีย่น ซีึ�งสอด้ค้ลู้องก้บุกลูยุ่ทั้ธ์แลูะแนวค้ิด้ทั้ี�ว่า  “Be More Relevant to Important 
Clients and Accelerate Our ASEAN Initiatives”  

ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ประสบุค้วามสำาเร็จในการขย่าย่ธุรกิจไปย้่งประเทั้ศในกลูุ่มอาเซีีย่นอย่่างเด้่นช้ด้ จากการทั้ี�ธนาค้าร 
ซีีไอเอ็มบีุ ไทั้ย่ เป็นหนึ�งในสมาชิกของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ ทีั้�มีศ้กย่ภาพทั้างด้้านเงินทุั้น บุุค้ลูากร แลูะเค้รือข่าย่พ้นธมิตร 
ในกลูุ่มประเทั้ศอาเซีีย่น ทั้ำาให้ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ประสบุค้วามสำาเร็จในการทั้ำาธุรกิจก้บุกลูุ่มลููกค้้าขนาด้ใหญ่่ทั้ี�มีเค้รือข่าย่
การลูงทัุ้นสูงทั้้�งในประเทั้ศแลูะการขย่าย่การลูงทัุ้นไปย้่งต่างประเทั้ศ โด้ย่เฉพาะประเทั้ศในอาเซีีย่น โด้ย่สามารถึตอบุโจทั้ย่์ 
ค้วามต้องการของลููกค้้าได้้รวด้เร็วแลูะให้บุริการได้้ตรงตามค้วามค้าด้หว้ง ทั้้�งนี� ธนาค้ารได้้ร่วมมือก้บุธนาค้ารใน 
กลุู่มซีีไอเอ็มบุี ขย่าย่ฐานราย่ได้้ให้ก้บุกลูุ่มในต่างประเทั้ศได้้อย่่างต่อเนื�องภาย่ใต้วิส้ย่ทั้้ศน์ตามแผ่นธุรกิจ “To Become 
the No. 1 ASEAN Bank for Thai Corporates”

บรรษัทธุรกิจ	และธุรกิจสถาบันการเงิน	ประเทศไทย	และ	CLMV
บุรรษ้ทั้ธุรกิจของธนาค้ารให้บุริการทั้างการเงินทั้ี�ค้รอบุค้ลูุมผ่ลูิตภ้ณฑ์์ทั้างการเงินค้รบุวงจร เช่น การให้สินเชื�อหมุนเวีย่น
ในกิจการทั้้�วไป สินเชื�อเพ่�อการลูงทุั้นในสินทั้ร้พย่์ถึาวร สินเชื�อโค้รงการ แลูะสินเชื�อเพ่�อการค้้าระหว่างประเทั้ศ รวมทั้้�ง
บุริการทั้างการเงินอื�นๆ ทั้ี�มีค้วามหลูากหลูาย่ ไม่ว่าจะเป็นบุริการจ้ด้การด้้านการเงิน หรือการปริวรรตเงินตราต่างประเทั้ศ

37 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



แก่กลูุ่มลููกค้้าขนาด้ใหญ่่ค้รอบุค้ลูุมภาค้ธุรกิจทั้ี�หลูากหลูาย่ อาทิั้ ภาค้ธุรกิจเชิงพาณิชย่์ ภาค้อุตสาหกรรม ภาค้ธุรกิจ
อส้งหาริมทั้ร้พย่์แลูะขนส่ง เป็นต้น ในขณะทั้ี�ธุรกิจสถึาบุ้นการเงิน ประเทั้ศไทั้ย่ แลูะ CLMV ให้บุริการทั้างการเงินค้รอบุค้ลูุม
ลููกค้้าสถึาบุ้นการเงินทั้้�งประเภทั้ธุรกิจธนาค้าร แลูะธุรกิจสถึาบุ้นการเงินอื�น เช่น ธุรกิจลูิสซีิ�ง ธุรกิจหลู้กทั้ร้พย่์ ธุรกิจ 
หลู้กทั้ร้พย่์จ้ด้การกองทัุ้น ธุรกิจประก้นภ้ย่ เป็นต้น ลููกค้้าส่วนใหญ่่เป็นลููกค้้าทั้ี�มีค้วามผู่กพ้นอ้นย่าวนานก้บุธนาค้าร
ธนาค้ารจึงเป็นเสมือนพ้นธมิตรทั้างธุรกิจผู่้อยู่่เคี้ย่งข้างแลูะให้การสน้บุสนุนลููกค้้าในการประกอบุธุรกิจให้เติบุโตอย่่าง
ม้�นค้งแลูะย่้�งย่ืน ค้วบุคู้่ไปก้บุการเป็นสื�อกลูางในการมอบุโอกาสทั้างธุรกิจแลูะการลูงทัุ้นโด้ย่ผ่่านเค้รือข่าย่ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี 

บุรรษ้ทั้ธุรกิจแลูะธุรกิจสถึาบุ้นการเงิน ประเทั้ศไทั้ย่ แลูะ CLMV ได้้ศึกษาข้อมูลูธุรกิจแลูะภาวะอุตสาหกรรมอย่่างใกลู้ชิด้
ร่วมก้บุสำาน้กวิจ้ย่ แลูะร่วมมือก้บุหน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งในการขย่าย่สินเชื�อไปย้่งธุรกิจทั้ี�อยู่่ในประเภทั้อุตสาหกรรมทั้ี�
มีแนวโน้มค้วามเสี�ย่งตำ�า  การมุ่งเน้นลููกค้้าขนาด้ใหญ่่ทั้ี�มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง แลูะมีแผ่นการขย่าย่การลูงทุั้นไปย้่งอาเซีีย่น
รวมทั้้�งการให้สินเชื�อทั้ี�สามารถึสร้างราย่ได้้ต่อเนื�องจากผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะธุรกรรมอื�น (Cross-selling) เช่น สินเชื�อโค้รงการ
ขนาด้ใหญ่่ ทั้ี�ช่วย่สร้างราย่ได้้ค้รบุวงจร ทั้้�งราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่ ราย่ได้้ค้่าธรรมเนีย่ม ราย่ได้้ทั้ี�ปรึกษาทั้างการเงิน รวมถึึง
ราย่ได้้จากการขาย่ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ธุรกรรมการเงิน เค้รื�องมือป้องก้นค้วามเสี�ย่ง การประก้นการจ้ด้จำาหน่าย่ตราสารหนี�แลูะ 
ตราสารทัุ้น เพ่�อตอบุสนองค้วามต้องการด้้านการเงินของลููกค้้าในทุั้กรูปแบุบุ 

สำาหร้บุแผ่นธุรกิจทั้ี�จะก้าวไปข้างหน้าน้บุจากป่ 2565 เป็นต้นไป บุรรษ้ทั้ธุรกิจแลูะธุรกิจสถึาบุ้นการเงิน ประเทั้ศไทั้ย่ แลูะ 
CLMV มุ่งเน้นการสร้างราย่ได้้ทั้ี�ม้�นค้งแลูะต่อเนื�อง โด้ย่ให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุการบุริหารแลูะวางแผ่นการขาย่ให้ก้บุ 
ลููกค้้าหลู้ก (Key Account Management and Planning) เพ่�อสร้างราย่ได้้ประจำา (Recurring Income) ค้วบุคู้่ไปก้บุการสร้าง 
ราย่ได้้ต่อเนื�องจากผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะธุรกรรมอื�น (Cross-selling) โด้ย่ใช้กลูยุ่ทั้ธ์การวางแผ่นมุ่งเน้นหาราย่ได้้จากกลุู่มลููกค้้า
ทั้ี�สำาค้้ญ่ทั้ี�ค้้ด้เลูือกขึ�นมาเป็นหลู้ก ค้วบุคู้่ไปก้บุการขย่าย่ฐานลููกค้้าใหม่ทั้ี�มีศ้กย่ภาพ โด้ย่ย้่งค้งเน้นการร้กษาคุ้ณภาพ
สินทั้ร้พย่์ทั้ี�ด้ีขึ�นอย่่างต่อเนื�องมาทุั้กป่ นอกจากนี� ย้่งค้งเดิ้นหน้าขย่าย่ธุรกิจแลูะการให้บุริการในระด้้บุอาเซีีย่น ตลูอด้จน
การเพ่�มธุรกิจจากลููกค้้าต่างประเทั้ศทั้ี�เข้ามาลูงทัุ้นในประเทั้ศไทั้ย่ ภาย่ใต้การผ่สานพลู้งค้วามร่วมมือก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี
ในประเทั้ศต่างๆ ต่อไป

วาณิชธนกิจ
วาณิชธนกิจของธนาค้ารประกอบุด้้วย่บุุค้ลูากรทีั้�มีประสบุการณ์ ค้วามสามารถึ แลูะค้วามชำานาญ่ในธุรกิจซีึ�งมุ่งเน้นทั้ี�จะ
นำาเสนอทั้างเลูือกทั้างการเงินทั้ี�ด้ีทั้ี�สุด้ให้แก่ลููกค้้าแลูะเป็นผู่้ให้บุริการทั้ี�ปรึกษาทั้างการเงิน แลูะ/หรือ จ้ด้หาแหลู่งเงินทุั้น 
ซีึ�งรวมถึึงการระด้มทุั้นทั้างธุรกิจ นอกจากนี� วาณิชธนกิจย่้งได้้ทั้ำางานอย่่างใกลู้ชิด้ก้บุบุรรษ้ทั้ธุรกิจในการจ้ด้การเงินกู้
สำาหร้บุสินเชื�อขนาด้ใหญ่่แลูะสินเชื�อโค้รงการบุางราย่ เพ่�อให้สามารถึตอบุสนองค้วามต้องการของลููกค้้าได้้มากทั้ี�สุด้

ธนาค้ารย้่งได้้มีการเสริมสร้างจุด้แข็งอย่่างต่อเนื�องร่วมก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี ในการจ้ด้ให้มีเจ้าหน้าทีั้�ทีั้�มีค้วามเชี�ย่วชาญ่ 
ในแต่ลูะอุตสาหกรรมเป็นผู่้ดู้แลู โด้ย่ประสานงานแลูกเปลูี�ย่นค้วามรู้แลูะข้อมูลูอุตสาหกรรมในระด้้บุอาเซีีย่น เพ่�อให้สามารถึ
นำาเสนอบุริการทั้างการเงินแก่ลููกค้้าอย่่างค้รบุวงจร ซีึ�งรวมถึึงการให้ค้ำาปรึกษาด้้านกลูยุ่ทั้ธ์แลูะค้ำาแนะนำาทั้ี�เป็นประโย่ชน์ต่อ
การด้ำาเนินธุรกิจของลููกค้้า ด้้งน้�น จึงสามารถึเสริมสร้างค้วามส้มพ้นธ์แลูะเพ่�มมูลูค้่าธุรกิจให้ก้บุลููกค้้า รวมท้ั้�งการพ้ฒนา
ค้วามสามารถึในการแข่งข้นแลูะการค้ิด้ค้้นผ่ลูิตภ้ณฑ์์นว้ตกรรมทั้างการเงินต่างๆ ทั้ี�เหมาะสมก้บุลููกค้้าด้้วย่

การผ่นึกกำาลู้งของบุรรษ้ทั้ธุรกิจ ธุรกิจสถึาบุ้นการเงิน ประเทั้ศไทั้ย่ แลูะ CLMV แลูะวาณิชธนกิจ ร่วมก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุ ี
ในระด้้บุอาเซีีย่น จะทั้ำาให้ธนาค้ารมีศ้กย่ภาพในการก้าวสู่การเป็นธนาค้ารทั้ี�สำาค้้ญ่แลูะมีค้วามหมาย่สำาหร้บุลููกค้้าทั้ี�มีค้วาม
สำาค้้ญ่ต่อธนาค้าร น้บุเป็นค้วามก้าวหน้าอีกข้�นในการร่วมก้นก้าวสู่ธุรกิจการลูงทัุ้นในระด้้บุอาเซีีย่น

ในป่ 2564 การแพร่ระบุาด้ของไวร้สโค้วิด้-19 ได้้ส่งผ่ลูกระทั้บุต่อธุรกิจทัุ้กภาค้ส่วน ธุรกรรมตราสารทัุ้นของธนาค้ารได้้

38   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ลูด้ลูงตามสภาวะตลูาด้ อย่่างไรก็ด้ี ธุรกรรมตราสารหนี�ของธนาค้ารย่้งค้งเติบุโต แลูะทั้ำาราย่ได้้ใกลู้เค้ีย่งก้บุป่ทั้ี�ผ่่านมา 

ธนาค้ารมีธุรกรรมสำาค้้ญ่ๆ ทั้ี�ประสบุค้วามสำาเร็จในป่ 2564 ด้้งนี�

ตราสารหนี� หน้าทั้ี�
มูลูค้่ารวม 
(ลู้านบุาทั้)

บุริษ้ทั้ ทั้รู ค้อร์ปอเรช้�น จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 16,664

การไฟัฟั้าส่วนภูมิภาค้ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 13,000

การไฟัฟั้าฝ�าย่ผ่ลูิตแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  10,900 

บุริษ้ทั้ ทั้ีพีไอ โพลูีน จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  8,223 

บุริษ้ทั้ ซีีพี ออลูลู์ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 7,934 

การไฟัฟั้านค้รหลูวง ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 7,800 

ธนาค้ารเพ่�อการส่งออกแลูะนำาเข้าแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 6,000

องค้์การขนส่งมวลูชนกรุงเทั้พ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  5,000 

บุริษ้ทั้ โตโย่ต้า ลีูสซีิ�ง (ประเทั้ศไทั้ย่) จำาก้ด้ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  5,000 

บุริษ้ทั้ เซี็นทั้ร้ลูพ้ฒนา จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  4,250 

บุริษ้ทั้ บุ้านปู จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  4,065 

การรถึไฟัแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  4,000 

บุริษ้ทั้ เจริญ่โภค้ภ้ณฑ์์อาหาร จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  3,005 

การเค้หะแห่งชาติ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  3,000 

บุริษ้ทั้ เมืองไทั้ย่ แค้ปปิตอลู จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  2,874 

บุริษ้ทั้ ทั้ีพีไอ โพลูีน เพาเวอร์ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 1,714

บุริษ้ทั้ ไออาร์พีซีี จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  1,703 

บุริษ้ทั้ ทั้รู มูฟั เอช ยู่นิเวอร์แซีลู ค้อมมูนิเค้ช้�น จำาก้ด้ ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  1,433 

บุริษ้ทั้ แสนสิริ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  1,324 

บุริษ้ทั้ ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี� จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  1,253 

บุริษ้ทั้ บุ้ตรกรุงไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  1,000 

บุริษ้ทั้ เอสซีี แอสเสทั้ ค้อร์ปอเรช้�น จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  981 

บุริษ้ทั้ อน้นด้า ดี้เวลูลูอปเม้นทั้์ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  938 

บุริษ้ทั้ ด้้บุบุลูิวเอชเอ ยู่ทั้ิลูิตี�ส์ แอนด้์ พาวเวอร์ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  875 

บุริษ้ทั้ เจ มาร์ทั้ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  600 

บุริษ้ทั้ ศรีสว้สด้ิ� ค้อร์ปอเรช้�น จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 525

บุริษ้ทั้ โนเบุิลู ด้ีเวลูลูอปเมนทั้์ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่ 251

บุริษ้ทั้ เสนาด้ีเวลูลูอปเม้นทั้์ จำาก้ด้ (มหาชน) ผู่้จ้ด้การการจ้ด้จำาหน่าย่  248 

39 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ตราสารทุน หน้าทั้ี�
มูลูค้่ารวม 
(ลู้านบุาทั้)

บุริษ้ทั้ เงินติด้ลู้อ จำาก้ด้ (มหาชน) (“TIDLOR”) ผู่้ซีื�อหุ้นเบุื�องต้นในต่างประเทั้ศ
(CIMB Investment Bank 
Berhad)

38,089

ทั้ร้สต์เพ่�อการลูงทัุ้นในอส้งหาริมทั้ร้พย่์แลูะสิทั้ธิการเช่าด้้บุบุลิูวเอชเอ 
พรีเมี�ย่ม โกรทั้ (เพ่�มทุั้นค้ร้�งทั้ี� 6) (“WHART”)

Co-Underwriter 4,862

บุริษ้ทั้ บุริทั้าเนีย่ จำาก้ด้ (มหาชน) (“BRI”) Co-Underwriter
(CGS-CIMB
Securities Thailand)

2,653

พาณิชย์ธนกิจ
พาณิชย่์ธนกิจของธนาค้ารให้บุริการลููกค้้าวิสาหกิจขนาด้กลูางแลูะขนาด้ย่่อม (SMEs) โด้ย่มุ่งเน้นลููกค้้าทั้ี�อยู่่ในพ่�นทั้ี�
กรุงเทั้พมหานค้รเป็นหลู้ก ด้้วย่โปรแกรมสินเชื�อตลูอด้จนการพ่จารณาวงเงินสินเชื�อให้มีค้วามเหมาะสมก้บุการด้ำาเนิน
ธุรกิจของลููกค้้าเพ่�อตอบุสนองค้วามต้องการทั้ี�หลูากหลูาย่ของลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสม

ในป่ 2564 ทั้่ามกลูางสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 พาณิชย่์ธนกิจได้้มีการปร้บุแนวทั้างการด้ำาเนินธุรกิจ
โด้ย่เน้นการให้ค้วามช่วย่เหลูือแก่ลููกค้้าเด้ิมแทั้นการขย่าย่สินเชื�อใหม่ อีกทั้้�งย่้งเร่งด้ำาเนินการตามนโย่บุาย่ของภาค้ร้ฐ 
แลูะมาตรการค้วามช่วย่เหลูือต่างๆ ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ในการแบุ่งเบุาภาระทั้างการเงินแลูะช่วย่ให้ลููกค้้าสามารถึ
ด้ำาเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจช่วงนี�ต่อไปได้้ 

สำาหร้บุป่ 2565 ในขณะทั้ี�สถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 แลูะแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจย่้งมีค้วามไม่แน่นอน
แนวทั้างการด้ำาเนินธุรกิจของพาณิชย่์ธนกิจย้่งค้งมุ่งเน้นการให้ค้วามช่วย่เหลูือแก่ลููกค้้าเด้ิม แลูะพร้อมด้ำาเนินการตาม
มาตรการให้ค้วามช่วย่เหลูือของทั้างการแลูะหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู เพ่�อให้ค้วามช่วย่เหลูือแลูะประค้้บุประค้องธุรกิจของ
ลููกค้้าให้ผ่่านพ้นวิกฤตการณ์นี�ไปได้้

ธุรกิจรายย่อย
ภาย่หลู้งจากทั้ี�ทั้้�วโลูกต่างเผ่ชิญ่ก้บุวิกฤตการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ตลูอด้ป่ 2563 ป่ 2564 จึงเป็นป่แห่ง 
การปร้บุต้วแลูะฟั้�นต้วของธุรกิจราย่ย่่อย่ของธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ โด้ย่ในขณะทั้ี�สร้างการเติบุโตทั้ี�แข็งแกร่งของราย่ได้้ 
ทั้ี�มิใช่ด้อกเบุี�ย่เมื�อเทั้ีย่บุก้บุป่ทั้ี�ผ่่านมา ธุรกิจราย่ย่่อย่ก็มุ่งเน้นการสร้างค้วามม้�งค้้�งให้ก้บุลููกค้้า ค้วบุคู้่ไปก้บุการปลู่อย่ 
สินเชื�อภาย่ใต้การบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งอย่่างร้ด้กุมแลูะรอบุค้อบุด้้วย่

ในด้้านการบุริหารค้วามม้�งค้้�ง (Wealth Management) ธนาค้ารประสบุค้วามสำาเร็จในการเปิด้ให้บุริการซีื�อขาย่กองทุั้นรวม 
ผ่่านระบุบุ FundConnext  ซีึ�งอยู่่ภาย่ใต้การดู้แลูของตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่ โด้ย่ลููกค้้าสามารถึทั้ำาธุรกรรม 
ซีื�อขาย่กองทัุ้นรวมผ่่านสาขาของธนาค้ารทั้้�วประเทั้ศหรือผ่่านโทั้รศ้พทั้์ อีกทั้้�งธนาค้ารย้่งได้้ทั้ำาการย่กระด้้บุการให้บุริการ
จองซีื�อหุ้นกู้ตลูาด้แรกแลูะตลูาด้รองผ่่านแอปพลูิเค้ช้น CIMB Thai Digital Banking ด้้วย่ปัจจ้ย่ต่างๆ เหลู่านี�ทั้ำาให้ธนาค้าร
สามารถึร้กษาค้วามเป็นผู่้นำาในการจ้ด้จำาหน่าย่หุ้นกู้แก่ลููกค้้าราย่ย่่อย่ โด้ย่มีส่วนแบุ่งการตลูาด้มากกว่าร้อย่ลูะ 50 
ส่งผ่ลูให้ย่อด้การขาย่หุ้นกู้ผ่่านช่องทั้างด้ิจิทั้้ลูสูงกว่าช่วงเวลูาเด้ีย่วก้นของป่ทั้ี�ผ่่านมาถึึงเกือบุ 5 เทั้่า (น้บุจากต้นป่ถึึง 
เด้ือนก้นย่าย่น 2564) หรือน้บุเป็นย่อด้จองซีื�อเกือบุ 4 พ้นลู้านบุาทั้

นอกจากนี� เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุชีวิตวิถึีใหม่ (New Normal) ธนาค้ารได้้เปิด้ต้วบุริการให้ค้ำาปรึกษาด้้วย่วิธีการประชุมแบุบุ 
Video Conference ซีึ�งช่วย่ให้สามารถึตอบุสนองค้วามต้องการของลููกค้้ากลุู่มม้�งค้้�ง (Wealth) ได้้ดี้ยิ่�งขึ�น อย่่างไรก็ตาม  
สำาหร้บุลููกค้้าทั้ี�ต้องการได้้ร้บุการบุริการแบุบุพบุต้วสนทั้นาก้น (Face-to-face Interaction) ทั้างธนาค้ารได้้เปิด้ 
ศูนย่์ค้วามม้�งค้้�ง (Wealth Centre) แห่งใหม่ทั้ี�สีลูมค้อมเพลู็กซี์ เซี็นทั้ร้ลูลูาด้พร้าว แลูะเซี็นทั้ร้ลูศรีราชา เพ่�อรองร้บุลููกค้้า

40   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



กลูุ่ม Preferred อย่่างค้รบุวงจรด้้วย่บุริการทั้างการเงินแลูะการลูงทัุ้นทั้ี�หลูากหลูาย่ รวมท้ั้�งปร้บุโฉมสาขาใหม่ โด้ย่มีระบุบุ
ให้ค้ำาปรึกษาด้้านการลูงทัุ้น (Smart Wealth Advisory System) แลูะบุริการให้ค้ำาปรึกษาการเงินแลูะการลูงทัุ้นส่วนบุุค้ค้ลู 
เป็นต้น

จากสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ระลูอกทั้ี�สาม โด้ย่เฉพาะไวร้สกลูาย่พ้นธุ์สาย่พ้นธุ์เด้ลูต้า ในป่ทีั้�ผ่่านมา  
สินเชื�อราย่ย่่อย่ของธนาค้ารหด้ต้วร้อย่ลูะ 5 เมื�อเทั้ีย่บุก้บุป่ทั้ี�ผ่่านมา สาเหตุหลู้กมาจากการปร้บุเกณฑ์์การด้ำาเนินธุรกิจ
(Recalibration) ของธุรกิจสินเชื�อรถึย่นต์ อย่่างไรก็ตาม ธนาค้ารได้้กำาหนด้แนวทั้างการแก้ไขปร้บุปรุงผ่ลูประกอบุการ
ของสินเชื�อราย่ย่่อย่สำาหร้บุป่ต่อๆ ไป รวมท้ั้�งมุ่งเน้นธุรกิจบุริหารค้วามม้�งค้้�งผ่่านบุริการใหม่อย่่าง Wealth Credit Line 
(WCL) ทั้ี�ลููกค้้าสามารถึนำาหุ้นกู้ พ้นธบุ้ตร หรือตราสารทั้างการเงิน มาวางเป็นหลู้กประก้นขอสินเชื�อเพ่�อนำาเงินไปลูงทัุ้นต่อ
ได้้ ค้าด้ว่าธุรกิจราย่ย่่อย่จะย้่งค้งสามารถึร้กษาอ้ตราส่วนราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่สุทั้ธิต่อสินทั้ร้พย่์เฉลูี�ย่ (Net Interest Margin: 
NIM) ทั้ี�ร้อย่ลูะ 5.2 ในป่ 2565 ได้้ โด้ย่เน้นการให้บุริการทั้างการเงินเพ่�อค้วามย่้�งย่ืน (Sustainable Financing) ค้วบุคู้่ไป
ก้บุการแสวงหาโอกาสทั้ี�จะเติบุโตผ่่านการบุุกตลูาด้ผ่ลิูตภ้ณฑ์์อื�นๆ ทั้ี�จะสร้างราย่ได้้ทั้ี�มิใช่ด้อกเบุี�ย่ให้ก้บุธนาค้ารได้้ อาทิั้ 
ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ประก้น (Bancassurance) เป็นต้น

ตามประกาศของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ในการให้ค้วามช่วย่เหลูือลููกหนี�ทั้ี�ได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุจากการแพร่ระบุาด้ของ 
โรค้โค้วิด้-19 ต้�งแต่ป่ 2563 ธนาค้ารได้้ออกมาตรการผ่่อนผ่้นการชำาระหนี�เพ่�อช่วย่เหลูือแลูะเย่ีย่วย่าลููกค้้าทั้ี�ได้้ร้บุ 
ผ่ลูกระทั้บุจากสถึานการณ์ด้้งกลู่าว เช่น การพ้กชำาระหนี�แลูะการปร้บุโค้รงสร้างหนี� เป็นต้น ในส่วนของการเรีย่กเก็บุหนี�
ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้มีการบุริหารจ้ด้การเป็นอย่่างด้ี รวมทั้้�งย่้งได้้เห็นแนวโน้มในเชิงบุวกจากลููกหนี�ทั้ี�เข้าร่วมมาตรการ
ผ่่อนผ่้นการชำาระหนี�ก้บุธนาค้าร โด้ย่ส้ด้ส่วนลููกหนี�ภาย่ใต้มาตรการด้้งกลู่าวต่อพอร์ตสินเชื�อรวมของธนาค้ารได้้ปร้บุ
ลูด้ลูงจากร้อย่ลูะ 21.7 ในเด้ือนธ้นวาค้ม 2563 เป็นร้อย่ลูะ 10.4 ในเด้ือนสิงหาค้ม 2564 แลูะค้าด้ว่าจะลูด้ลูงเหลูือเพีย่ง
ร้อย่ลูะ 5.9 ภาย่ในเด้ือนธ้นวาค้ม 2564

น้บุต้�งแต่ธนาค้ารได้้ก้าวสู่โลูกด้ิจิทั้้ลูในช่วงปลูาย่ป่ 2561 ธนาค้ารได้้มุ่งเน้นขย่าย่ขอบุเขตการให้บุริการผ่่านช่องทั้างด้ิจิทั้้ลู
อย่่างต่อเนื�องโด้ย่ค้ำานึงถึึงการให้บุริการทั้างการเงินทั้ี�สามารถึเข้าถึึงได้้ทั้้�วประเทั้ศ จากการทั้ี�ธนาค้ารเป็นหนึ�งในธนาค้าร
กลูุ่มแรกทั้ี�ผ่่านการทั้ด้สอบุการให้บุริการทั้างการเงินทั้ี�นำากระบุวนการทั้ำาค้วามรู้จ้กลููกค้้าด้้วย่วิธีอิเลู็กทั้รอนิกส์มาใช ้
ภาย่ใต้สภาพแวด้ลู้อมการให้บุริการทั้ี�จำาก้ด้ (e-KYC Sandbox) ธนาค้ารมีค้วามก้าวหน้าอย่่างช้ด้เจนในการนำาเสนอ 
รูปแบุบุบุริการใหม่ๆ ผ่่านช่องทั้างด้ิจิทั้้ลู อาทั้ิ การเปิด้บุ้ญ่ชีธนาค้ารในรูปแบุบุด้ิจิทั้้ลู การเปลูี�ย่นจากการทั้ำาธุรกรรมแบุบุ
ด้้�งเด้ิมผ่่านสาขาเป็นการทั้ำาผ่่านโทั้รศ้พทั้์มือถึือ ทั้ำาให้สามารถึตอบุสนองค้วามต้องการทั้างการเงินของลููกค้้าได้้ทัุ้กทั้ี�
ทัุ้กเวลูา ด้้วย่เหตุนี�ย่อด้ผู่้ใช้แอปพลิูเค้ช้น CIMB THAI Digital Banking จึงเพ่�มขึ�นกว่าร้อย่ลูะ 55 เมื�อเทั้ีย่บุก้บุช่วงเวลูา
เดี้ย่วก้นของป่ก่อนหน้า โด้ย่มีย่อด้ผู่้ใช้มากกว่า 220,000 ราย่ ณ เด้ือนก้นย่าย่น 2564 แลูะย่อด้การทั้ำาธุรกรรมผ่่าน 
ช่องทั้างด้ิจิท้ั้ลูได้้เพ่�มขึ�นเป็นสองเทั้่าจากป่ทั้ี�ผ่่านมา โด้ย่ส้ด้ส่วนของการทั้ำาธุรกรรมผ่่านช่องทั้างด้ิจิทั้้ลูต่อธุรกรรมของ
ธุรกิจราย่ย่่อย่ทั้้�งหมด้ได้้เติบุโตขึ�นจากร้อย่ลูะ 50 เป็นร้อย่ลูะ 70 ภาย่ในหนึ�งป่ ต้วชี�ว้ด้เหลู่านี�สะทั้้อนให้เห็นถึึงค้วามสำาเร็จ
ของการพ้ฒนาการให้บุริการต่างๆ ผ่่านแอปพลิูเค้ช้น CIMB THAI Digital Banking จากการเปิด้ต้วแลูะเพ่�มคุ้ณลู้กษณะ
(Features) แลูะฟัังก์ช้น (Functionalities) ของแอปพลูิเค้ช้นโด้ย่ทั้ีมธุรกิจราย่ย่่อย่ทั้ี�อย่่างต่อเนื�องตลูอด้ทั้้�งป่ ซีึ�งรวมถึึง
การให้บุริการจองซีื�อหุ้นกู้เต็มรูปแบุบุ การปร้บุปรุงประสบุการณ์การชำาระเงินโด้ย่สามารถึอ้างอิงประว้ติการทั้ำาธุรกรรม
แลูะตารางการชำาระเงิน ตลูอด้จนการเปิด้บุ้ญ่ชีสำาหร้บุลููกค้้าปัจจุบุ้นทั้ี�ไม่เค้ย่ใช้บุริการแอปพลูิเค้ช้น เป็นต้น

ธนาค้ารได้้ร้บุรางว้ลูหลูาย่รางว้ลูในป่ 2564 เช่น รางว้ลู Wealth Management Platform of the Year จาก Asian Banking  
& Finance Retail Banking Awards 2021 เป็นป่ทั้ี�สองติด้ต่อก้น แลูะรางว้ลู Digital Banking Initiative of the Year 
เป็นต้น ทั้้�งสองรางว้ลูด้้งกลู่าวถึือเป็นเค้รื�องย่ืนย่้นถึึงค้วามสามารถึของธนาค้ารในการให้บุริการด้้านการบุริหาร 
ค้วามม้�งค้้�งแลูะบุริการด้้านด้ิจิทั้้ลูเป็นอย่่างดี้ แลูะธนาค้ารจะพย่าย่ามร้กษาตำาแหน่งนี�ไว้ในป่ต่อๆ ไป

41 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ฐานข้อมูลูแลูะการวิเค้ราะห์ข้อมูลู มีบุทั้บุาทั้สำาค้้ญ่อย่่างยิ่�งในการสร้างค้วามสำาเร็จของการส่งมอบุผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการ
ด้้านบุริหารค้วามม้�งค้้�งผ่่านช่องทั้างด้ิจิทั้้ลู (Digital Wealth) ของธนาค้าร โด้ย่ใช้ประโย่ชน์จากการวิเค้ราะห์ข้อมูลู 
หลูากหลูาย่มิติจากการพูด้คุ้ย่ก้บุลููกค้้าของธนาค้าร ทั้ำาให้ธนาค้ารประสบุค้วามสำาเร็จในการพ้ฒนาแบุบุจำาลูอง 
ต่างๆ ทั้ี�เป็นประโย่ชน์สามารถึต่อย่อด้สร้างมูลูค้่าเพ่�มให้ก้บุลููกค้้าได้้ อาทั้ิ แบุบุจำาลูอง Next-Product-To-Buy 
(NPTB) ทั้ี�ช่วย่ให้ธนาค้ารสามารถึแนะนำาผ่ลิูตภ้ณฑ์์ทั้ี�ตรงก้บุค้วามต้องการของลููกค้้ามากทั้ี�สุด้ แลูะแบุบุจำาลูอง Hidden  
Preferred ทั้ี�ธนาค้ารสามารถึระบุุลููกค้้ากลูุ่มม้�งค้้�งผ่่านแนวโน้มพฤติกรรม / การทั้ำาธุรกรรมก้บุธนาค้าร ทั้ำาให้สามารถึ
ส่งมอบุผ่ลิูตภ้ณฑ์์ทั้ี�เหมาะสมก้บุลููกค้้ากลูุ่ม Preferred โด้ย่เฉพาะ อีกทั้้�งต้�งแต่เด้ือนธ้นวาค้ม 2564 เป็นต้นไป ธนาค้าร
จะเสริมแบุบุจำาลูองการค้าด้การณ์ (Prediction Model) ของธนาค้ารด้้วย่ระบุบุการจ้ด้การแค้มเปญ่อ้จฉริย่ะ (Intelligent  
Campaign Management System: iCAMS) ซีึ�งจะช่วย่ให้สามารถึให้บุริการแลูะค้ำาแนะนำาเกี�ย่วก้บุผ่ลูิตภ้ณฑ์์ต่างๆ  
แก่ลููกค้้าได้้แบุบุ Real-time แลูะตอบุสนองค้วามต้องการของลููกค้้าแต่ลูะราย่ (Hyper-Personalisation) ผ่่านช่องทั้าง 
การให้บุริการต่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม

ต้�งแต่ป่ 2565 เป็นต้นไป ธุรกิจราย่ย่่อย่ของธนาค้ารจะย้่งค้งพ้ฒนาศ้กย่ภาพด้้านดิ้จิทั้้ลูอย่่างต่อเนื�องตามวิส้ย่ทั้้ศน์ 
ในการมุ่งสู่การเป็นธนาค้ารดิ้จิทั้้ลูทั้ี�ลููกค้้าเลูือกใช้ ตลูอด้จนสอด้ค้ลู้องก้บุแนวค้ิด้ด้้านค้วามย้่�งย่ืนของธนาค้าร โด้ย่จะ 
ข้บุเค้ลูื�อนการเติบุโตผ่่านผ่ลูิตภ้ณฑ์์หลู้ก 3 กลุู่มด้้วย่ช่องทั้างด้ิจิท้ั้ลู ได้้แก่ ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ด้้านค้วามม้�งค้้�งดิ้จิท้ั้ลู (Digital 
Wealth) สินเชื�อด้ิจิทั้้ลู (Digital Lending) แลูะเงินฝากด้ิจิทั้้ลู (Digital Deposits) โด้ย่ในด้้าน Digital Wealth จะมีการเพ่�ม 
Features ใหม่สำาหร้บุการใช้งานของลููกค้้ากลูุ่มม้�งค้้�งผ่่านแอปพลิูเค้ช้นของธนาค้าร ซีึ�งรวมถึึงการขย่าย่การเชื�อมต่อ
ระบุบุ FundConnext ก้บุแอปพลูิเค้ช้นของธนาค้าร การเปิด้ให้บุริการวางแผ่นทั้างการเงินแบุบุอ้ตโนม้ติเพ่�อบุริหาร 
ค้วามม้�งค้้�งของลููกค้้า (Wealth Robo-Advisory) แลูะการช่วย่ให้ลููกค้้าสามารถึจ้ด้การการเงินผ่่านพอร์ตการเงิน 
แบุบุรวมบุ้ญ่ชี (Consolidated Financial Portfolio) ในส่วนของ Digital Lending จะมีการเปิด้ต้ว Microsite ทั้ี�ปร้บุปรุง
ใหม่เพ่�อข้บุเค้ลูื�อนการให้บุริการผ่่านช่องทั้างดิ้จิทั้้ลูอย่่างค้รบุวงจร ทั้ำาให้สามารถึพ่จารณาอนุม้ติสินเชื�อได้้อย่่างรวด้เร็ว
สำาหร้บุด้้าน Digital Deposits ธนาค้ารจะย้่งค้งมุ่งเน้นผ่ลูิตภ้ณฑ์์การออมแบุบุด้ิจิทั้้ลูเต็มรูปแบุบุ อาทั้ิ ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ Chill D,  
Speed D แลูะ Speed D+ ซีึ�งมุ่งตอบุสนองกลุู่มลููกค้้าทั้ี�เป็นค้นรุ่นใหม่ โด้ย่ค้าด้ว่าจะได้้ร้บุค้วามนิย่มจากตลูาด้เป็น 
อย่่างดี้ เนื�องจากลููกค้้าจะได้้ร้บุประสบุการณ์การเปิด้ใช้งานทีั้�ราบุรื�น แลูะได้้ร้บุอ้ตราด้อกเบุี�ย่ทั้ี�จูงใจเมื�อเทีั้ย่บุก้บุอ้ตรา
ด้อกเบุี�ย่ในตลูาด้

ป่ 2565 จะเป็นป่แห่งการพ้ฒนาปร้บุเปลูี�ย่นหลู้กเกณฑ์์แลูะแนวทั้างการด้ำาเนินธุรกิจราย่ย่่อย่ของธนาค้าร โด้ย่จะมี 
การริเริ�มด้ำาเนินการในด้้านต่างๆ หลูาย่ด้้าน ซีึ�งรวมถึึงการเน้นเสริมสร้างค้วามแข็งแกร่งในการส่งมอบุคุ้ณค้่า 
การให้บุริการแก่ลููกค้้ากลูุ่มม้�งค้้�งแลูะกลูุ่ม Preferred ค้วบุคู้่ไปก้บุการเพ่�มอ้ตราผ่ลูตอบุแทั้นทั้ี�ปร้บุด้้วย่ระด้้บุค้วามเสี�ย่งจาก
การให้สินเชื�อ (Risk-adjusted Return on Capital: RAROC) การหาลููกค้้าผ่่านช่องทั้างดิ้จิทั้้ลู การร่วมมือก้บุพ้นธมิตร
ราย่ใหม่ๆ แลูะการย่ึด้ลููกค้้าเป็นศูนย่์กลูาง ซีึ�งลู้วนเป็นกุญ่แจสำาค้้ญ่ในการเข้าถึึงกลูุ่มลููกค้้าใหม่ๆ แลูะสร้างค้วามม้�นใจ 
ได้้ว่าธนาค้ารจะสามารถึส่งมอบุคุ้ณค้่าทั้ี�ด้ีทั้ี�สุด้ให้ก้บุลููกค้้าแลูะผู่้มีส่วนได้้เสีย่ทัุ้กกลูุ่มได้้

ธุรกรรมการเงิน
ในป่ 2564 ธุรกรรมการเงินของธนาค้ารได้้พ้ฒนาระบุบุทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการทั้ำาธุรกรรมท้ั้�งในประเทั้ศแลูะต่างประเทั้ศ 
ซีึ�งสอด้ค้ลู้องก้บุยุ่ทั้ธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็น Digital-led Bank with ASEAN Reach ของธนาค้าร 

ด้้วย่ศ้กย่ภาพของโค้รงข่าย่ระบุบุการชำาระเงินของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีแลูะเค้รือข่าย่อ้นแข็งแกร่งในภูมิภาค้อาเซีีย่น ธนาค้ารจึง 
ได้ร้บุ้เลูือกให้เป็นต้วแทั้นในการชำาระดุ้ลู (Settlement Bank) ระบุบุการชำาระเงินระหว่างประเทั้ศผ่่าน QR Code (Cross-border  
QR Payment Linkage) ถึึง 2 คู้่ประเทั้ศด้้วย่ก้น ได้้แก่ ประเทั้ศไทั้ย่ - ประเทั้ศมาเลูเซีีย่ แลูะประเทั้ศไทั้ย่ - ประเทั้ศอินโด้นีเซีีย่ 
ซีึ�งได้้เริ�มให้บุริการต้�งแต่เด้ือนมิถึุนาย่น 2564 แลูะเด้ือนตุลูาค้ม 2564 ตามลูำาด้้บุ ซีึ�งน้บุเป็นก้าวสำาค้้ญ่ของการเชื�อมโย่ง
การชำาระเงินในอาเซีีย่น (ASEAN Payment Connectivity) เพ่�อส่งเสริมการบุูรณาการทั้างการเงินในระด้้บุภูมิภาค้ด้้วย่
การเพ่�มประสิทั้ธิภาพ ลูด้ต้นทัุ้น แลูะพ้ฒนาประสบุการณ์การใช้งานบุริการชำาระเงินระหว่างประเทั้ศ

42   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ค้วามสำาเร็จอีกด้้านหนึ�งของธุรกรรมการเงินมาจากบุริการ BizChannel@CIMB Mobile Application ซีึ�งเป็นบุริการ
ธนาค้ารออนไลูน์ทั้ี�ช่วย่อำานวย่ค้วามสะด้วกให้ลููกค้้าธุรกิจสามารถึทั้ำาธุรกรรมต่างๆ ได้้ทุั้กทั้ี�ทัุ้กเวลูาผ่่านโทั้รศ้พทั้์มือถึือ  
ทั้ำาให้ลููกค้้าสามารถึลูด้การเดิ้นทั้างไปสาขา แลูะลูด้ค้วามเสี�ย่งจากโรค้โค้วิด้-19 ในช่วงทั้ี�มีการแพร่ระบุาด้ลูงได้้ แลูะ 
ทั้ี�สำาค้้ญ่ลููกค้้าสามารถึบุริหารจ้ด้การบุ้ญ่ชีธุรกิจทั้ี�มีอยู่่ก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุได้้ทัุ้กบุ้ญ่ชีทั้้�วอาเซีีย่น ซีึ�งผ่ลูจากคุ้ณลู้กษณะ
(Features) การใช้งานทั้ี�สะด้วกด้้งกลู่าว แลูะประสบุการณ์ทั้ี�ด้ีของลููกค้้าทั้ี�ได้้ร้บุจากการใช้บุริการ ส่งผ่ลูให้บุริการ  
BizChannel@CIMB Mobile Application ของธนาค้ารได้้ร้บุ 3 รางว้ลูจากเวทีั้ Digital CX Awards 2021 ประกอบุด้้วย่
รางว้ลู Winner: Outstanding Transformation in Digital CX During COVID -19 (Transaction Banking) รางว้ลู  
Winner: Outstanding Use of Digital Channels for Improved CX (Transaction Banking) แลูะรางว้ลู Highly  
Acclaimed: Outstanding Digital CX in Banking App Platform  

นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งได้้มีการพ้ฒนาช่องทั้างการฝากเงินร่วมก้บุพ้นธมิตรเพ่�ออำานวย่ค้วามสะด้วกให้ก้บุลููกค้้าทั้ี�
ต้องการนำาเงินสด้ฝากเข้าบุ้ญ่ชีธนาค้าร ซีีไอเอ็มบีุ ไทั้ย่ โด้ย่มีทั้างเลูือกเพ่�มเติมในการฝากเงินเข้าบุ้ญ่ชีผ่่านต้วแทั้นธนาค้าร  
(Banking Agent) ด้้วย่ช่องทั้างตู้บุุญ่เติม แลูะตู้เติมสบุาย่พลู้ส  อีกท้ั้�งย้่งได้้จ้ด้ทั้ำาราย่การส่งเสริมการตลูาด้โด้ย่ลูด้
ค้่าธรรมเนีย่มการโอนเงินผ่่านบุริการ SpeedSend เพ่�อช่วย่ลูด้ค้่าใช้จ่าย่ในช่วงสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของ 
โรค้โค้วิด้-19 ให้ก้บุชาวต่างชาติแลูะค้นไทั้ย่ทั้ี�ต้องการโอนเงินไปต่างประเทั้ศ 

สำาหร้บุป่ 2565 ธนาค้ารย่้งค้งเดิ้นหน้ากลูยุ่ทั้ธ์ในการเพ่�มพ้นธมิตรทั้างธุรกรรมการเงินสำาหร้บุการชำาระเงินในประเทั้ศ
แลูะต่างประเทั้ศผ่่านแพลูตฟัอร์มของธนาค้าร (Payment Platform) ทั้ี�พร้อมจะเชื�อมต่อระบุบุการชำาระเงินของพ้นธมิตร
โด้ย่ตรงด้้วย่เทั้ค้โนโลูย่ี API รวมทั้้�งการเพ่�มพ้นธมิตรทั้ี�จะมาเป็นต้วแทั้นธนาค้าร (Banking Agent) ในการฝากเงินเข้าบุ้ญ่ช ี
เพ่�ออำานวย่ค้วามสะด้วกให้ลููกค้้ามากยิ่�งขึ�น แลูะทีั้�สำาค้้ญ่ ธนาค้ารจะใช้จุด้แข็งของเค้รือข่าย่ระบุบุโค้รงสร้างพ่�นฐาน 
การชำาระเงินระหว่างประเทั้ศ (Cross-border Payment Linkage) ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีในอาเซีีย่นในการต่อย่อด้พ้ฒนาการ
โอนเงินข้ามประเทั้ศ (Remittance) รวมถึึงการทั้ำาธุรกรรมการค้้าต่างประเทั้ศภาย่ในเค้รือข่าย่อาเซีีย่นของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ
(Intra ASEAN for Trade Finance) ซีึ�งจะช่วย่เพ่�มค้วามสะด้วกรวด้เร็ว ลูด้ข้�นตอน แลูะลูด้ค้่าใช้จ่าย่ให้ก้บุลููกค้้าธุรกิจ
ของธนาค้าร

ธุรกิจบริหารเงิน
ธุรกิจบุริหารเงินของธนาค้ารจ้ด้หาผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการทั้างการเงินทั้ี�ค้รอบุค้ลุูมสินทั้ร้พย่์หลูาย่ประเภทั้ เพ่�อช่วย่ลููกค้้า
บุริหารค้วามเสี�ย่ง การลูงทัุ้น แลูะหนี�สิน นอกจากนี� ย้่งทั้ำาหน้าทั้ี�บุริหารจ้ด้การการระด้มเงินแลูะบุริหารสภาพค้ลู่องของ
ธนาค้าร ให้สอด้ค้ลู้องตามข้อกำาหนด้แลูะกฎเกณฑ์์ทั้ี�เกี�ย่วข้องแลูะใช้ประโย่ชน์สูงสุด้จากสินทั้ร้พย่์ตามกรอบุการด้ำาเนิน
ธุรกิจทั้ี�กำาหนด้

ป่ 2564 เป็นอีกป่หนึ�งทั้ี�ธุรกิจบุริหารเงินประสบุค้วามสำาเร็จในการด้ำาเนินงาน โด้ย่มีราย่ได้้แลูะกำาไรเพ่�มขึ�นในอ้ตราทั้ี� 
สูงกว่าเป้าหมาย่ แม้ว่าจะเกิด้วิกฤตด้้านสุขภาพทั้้�วโลูกจากการแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 แลูะการชะลูอต้วทั้างเศรษฐกิจ

ค้วามสำาเร็จในป่ทั้ี�ผ่่านมาเป็นผ่ลูสืบุเนื�องจากปัจจ้ย่ต่อไปนี�
-   ค้วามร่วมมือเป็นอย่่างด้ีระหว่างธุรกิจบุริหารเงินแลูะหน่วย่งานธุรกิจอื�นๆ ในธนาค้าร 
-   คุ้ณสมบุ้ติของผ่ลูิตภ้ณฑ์์ทั้ี�เหนือกว่า แลูะการบุริหารจ้ด้การในตลูาด้ตราสารอนุพ้นธ์ ตราสารหนี� ตราสารทัุ้น 

แลูะอ้ตราแลูกเปลูี�ย่นเงินตราต่างประเทั้ศ
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ผ่ลูงานเหลู่านี�ทั้ำาให้ธนาค้ารได้้ร้บุรางว้ลูทั้้�งสิ�น 11 รางว้ลู ด้้งนี�
ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
1) THOR Pioneer 
สมาค้มตลูาด้ตราสารหนี�ไทั้ย่
2) Best Bond Dealer
3) Best Secondary Market Contributor
4) Most Attractive Bank in Corporate Bond Secondary Market
5) Sales Staffs of The Year
The Asset Triple A Award
6) Best Bank for Investment Solutions
7) Best Bank for Investment Solutions 

 Equity
 Rates
 FX

8) Best Structured Investment and Financing Solutions
 FX (Principal Protected Shark Fin USDTHB Bullish Note)
 Fund (ESG Themed Fund Linked Note)

Refinitiv
9) Best THB FX Data Contributor (THB Spot)
10) Best Foreign Currency FX Bank
Asia Risk Award
11) House of The Year, Thailand

นอกจากนี� ธนาค้ารย่้งเป็นหนึ�งในผู่้มีบุทั้บุาทั้สำาค้้ญ่ในตลูาด้ทัุ้นของประเทั้ศไทั้ย่ในป่ 2564 ด้้งต่อไปนี�
 อ้นด้้บุทั้ี� 1 ด้้านมูลูค้่าการซีื�อขาย่ตราสารหนี� (ทั้ี�มีอายุ่ค้งเหลูือ > 1 ป่) โด้ย่มีส่วนแบุ่งการตลูาด้ร้อย่ลูะ 13.6
 อ้นด้้บุทั้ี� 1 ด้้านมูลูค้่าการซีื�อขาย่ตราสารหนี�ในตลูาด้รอง (สำาหร้บุลููกค้้าราย่ย่่อย่) โด้ย่มีส่วนแบุ่งการตลูาด้ 

ร้อย่ลูะ 44.9 แลูะได้้เปิด้บุริการให้ลููกค้้าจองซีื�อตราสารหนี�ในตลูาด้รองผ่่านแอปพลิูเค้ช้�นของธนาค้าร ซีึ�งทั้ำาให้
ลููกค้้าราย่ย่่อย่สามารถึซีื�อตราสารหนี�ผ่่านโทั้รศ้พทั้์มือถึือได้้

 อ้นด้้บุทั้ี� 4 ด้้านมูลูค้่าการออกหุ้นกู้อนุพ้นธ์ โด้ย่มีส่วนแบุ่งการตลูาด้ร้อย่ลูะ 17.3

สำาหร้บุเส้นทั้างสู่เป้าหมาย่ป่ 2567 ธุรกิจบุริหารเงินมุ่งหว้งการเป็น “Thailand Top Treasury House” สำาหร้บุกลุู่มลููกค้้า
ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ แลูะ “Best Investment House” สำาหร้บุกลูุ่มลููกค้้าราย่ย่่อย่ โด้ย่ได้้กำาหนด้กลูยุ่ทั้ธ์ในการด้ำาเนินการ 
เพ่�อบุรรลุูเป้าหมาย่ด้้งต่อไปนี�
1)  เสริมสร้างการทั้ำางานร่วมก้นก้บุพ้นธมิตรหน่วย่ธุรกิจ เพ่�มการมีส่วนร่วมของลููกค้้าให้ลูึกซีึ�งยิ่�งขึ�น โด้ย่การทั้ำางาน

ร่วมก้บุหน่วย่งานทั้ี�เกี�ย่วข้อง เพ่�อระบุุค้วามต้องการของลููกค้้าแลูะจ้ด้หาโซีลููช้�นทั้ี�ตรงก้บุค้วามต้องการของลููกค้้า
1. ธุรกิจราย่ใหญ่่ การป้องก้นค้วามเสี�ย่ง (อ้ตราแลูกเปลูี�ย่น อ้ตราด้อกเบุี�ย่ ราค้าสินค้้าโภค้ภ้ณฑ์์) โซีลููช้�น 

การลูงทัุ้น (ตราสารหนี� หุ้นกู้อนุพ้นธ์) สำาหร้บุลููกค้้าองค้์กรแลูะสถึาบุ้น
2. ธุรกิจราย่ย่่อย่ โซีลููช้�นการบุริหารค้วามม้�งค้้�ง สำาหร้บุกลูุ่มลููกค้้าผู่้มีค้วามม้�งค้้�ง แลูะผู่้มีค้วามม้�งค้้�งพ่เศษ เช่น 

ตราสารหนี� (ในประเทั้ศ/ต่างประเทั้ศ) หุ้นกู้อนุพ้นธ์ บุริการร้บุฝากทั้ร้พย่์สิน บุ้ญ่ชีเงินฝากเงินตราต่างประเทั้ศ
แลูะการแลูกเปลูี�ย่นเงินตราต่างประเทั้ศ

2)  ขย่าย่แพลูตฟัอร์มด้ิจิทั้้ลู พ้ฒนาช่องทั้างการทั้ำาธุรกรรมผ่่านระบุบุดิ้จิทั้้ลู ได้้แก่ (ก) Web Application สำาหร้บุ
พน้กงานธนาค้าร แลูะ (ข) Mobile Application หรือ แอปพลิูเค้ช้�นมือถึือ สำาหร้บุลููกค้้าราย่ย่่อย่ เพ่�ออำานวย่ 
ค้วามสะด้วกแลูะสน้บุสนุนการขาย่ข้ามผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของธุรกิจบุริหารเงิน อ้นจะเป็นการเพ่�มประสิทั้ธิภาพการบุริการ
แลูะย่กระด้้บุประสบุการณ์ลููกค้้า 
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1.2.3	 การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

                                 หน่วย่:ลู้านบุาทั้

ธนาคาร สินทั้ร้พย่์

ส่วนแบุ่ง
ตลูาด้ 

(ร้อย่ลูะ) เงินร้บุฝาก

ส่วนแบุ่ง
ตลูาด้ 

(ร้อย่ลูะ)

เงินให้สินเชื�อ
แก่ลููกหนี�

แลูะด้อกเบุี�ย่
ค้้างร้บุสุทั้ธิ

ส่วนแบุ่ง
ตลูาด้ 

(ร้อย่ลูะ)

ธนาค้ารกรุงเทั้พ 3,753,832 18.0% 2,665,646 17.5% 2,025,671 15.0%

ธนาค้ารไทั้ย่พาณิชย่์ 3,300,014 15.8% 2,469,201 16.2% 2,160,070 16.0%

ธนาค้ารกรุงไทั้ย่ 3,462,922 16.6% 2,619,066 17.2% 2,401,462 17.8%

ธนาค้ารกสิกรไทั้ย่ 3,437,504 16.5% 2,590,807 17.0% 2,219,173 16.4%

ธนาค้ารกรุงศรีอยุ่ธย่า 2,331,179 11.2% 1,760,331 11.6% 1,641,531 12.1%

ธนาค้ารทั้หารไทั้ย่ธนชาต 1,754,689 8.4% 1,343,728 8.8% 1,324,479 9.8%

ธนาค้ารยู่โอบุี (ไทั้ย่) 725,455 3.5% 520,846 3.4% 476,263 3.5%

ธนาค้ารซีีไอเอ็มบุีไทั้ย่ 394,879 1.9% 182,779 1.2% 202,709 1.5%

ธนาค้ารเกีย่รตินาค้ิน 418,905 2.0% 288,904 1.9% 300,967 2.2%

ธนาค้ารทิั้สโก้ 228,615 1.1% 167,925 1.1% 188,215 1.4%

ธนาค้ารแลูนด้์ แอนด้์ เฮาส์ 251,531 1.2% 192,513 1.3% 170,144 1.3%

ธนาค้ารไอซีีบุีซีี (ไทั้ย่) 253,732 1.2% 158,931 1.0% 107,455 0.8%

ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่) 168,051 0.8% 71,809 0.5% 39,948 0.3%

ธนาค้ารซีูมิโตโม มิตซีุย่ ทั้ร้สต์ (ไทั้ย่)    98,514 0.5%   21,838 0.1%   62,384 0.5%

ธนาค้ารแห่งประเทั้ศจีน (ไทั้ย่)   70,952 0.3%    44,605 0.3%    47,856 0.4%

ธนาค้ารไทั้ย่เค้รดิ้ตเพ่�อราย่ย่่อย่ 115,580 0.6%     88,736 0.6%   95,513 0.7%

ธนาค้ารเอเอ็นแซีด้ (ไทั้ย่)    45,521 0.2%     16,598 0.1%    22,058 0.2%

ธนาค้ารเมกะสากลูพาณิชย่์   29,519 0.1%   19,194 0.1%   26,177 0.2%

รวม 20,841,395 100.0% 15,223,458 100.0% 13,512,075 100.0%

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลู ณ เด้ือนธ้นวาค้ม 2564 ราย่การย่่อแสด้งทั้ร้พย่์สินแลูะหนี�สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่

1.2.4	 การจัดหาผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ

แหล่งเงินทุน
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารมีเงินร้บุฝากจำานวน 211.8 พ้นลู้านบุาทั้ (รวมราย่การเงินฝากระหว่างธนาค้ารแลูะ
ตลูาด้เงิน) เงินกู้ย่ืม (รวมราย่การเงินกู้ย่ืมระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน) 70.7 พ้นลู้านบุาทั้ ธนาค้ารใช้เงินทัุ้นประมาณ 
ร้อย่ลูะ 74.2 จากเงินทัุ้นทั้้�งหมด้สำาหร้บุเงินให้สินเชื�อรวมด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุ ส่วนทั้ี�เหลูือใช้ในธุรกรรมราย่การระหว่างธนาค้าร
แลูะตลูาด้เงินแลูะการลูงทุั้น ธนาค้ารมีการติด้ตาม Liquidity Gap ทัุ้กช่วงเวลูาตามนโย่บุาย่ของธนาค้ารในการค้วบุคุ้ม
การใช้ไปของแหลู่งเงินทัุ้นให้เกิด้ประสิทั้ธิภาพแลูะประสิทั้ธิผ่ลูสูงสุด้

จากการเปรีย่บุเทั้ีย่บุเงินให้สินเชื�อแลูะเงินฝาก เงินให้สินเชื�อทีั้�มีอายุ่ไม่เกิน 1 ป่ มีจำานวน 78.3 พ้นลู้านบุาทั้ ในขณะทั้ี� 
เงินให้สินเชื�อทั้ี�มีอายุ่มากกว่า 1 ป่มีจำานวน 130.8 พ้นลู้านบุาทั้ ในด้้านเงินฝาก เงินฝากทั้ี�มีอายุ่ไม่เกิน 1 ป่ มีจำานวน 209.9 
พ้นลู้านบุาทั้ แลูะเงินฝากทั้ี�มีอายุ่มากกว่า 1 ป่ มีจำานวน 1.9 พ้นลู้านบุาทั้
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อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(Capital	Adequacy	Ratio)
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลูุ่มธนาค้ารมีเงินกองทุั้นต่อสินทั้ร้พย่์เสี�ย่ง (Capital Adequacy Ratio - CAR)  เงินกองทุั้น 
ช้�นทั้ี� 1 ทั้ี�เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทั้ร้พย่์เสี�ย่ง (CET1) แลูะเงินกองทัุ้นช้�นทั้ี� 1 ต่อสินทั้ร้พย่์เสี�ย่งอยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 22.4  ร้อย่ลูะ16.4  
แลูะร้อย่ลูะ16.4 ตามลูำาด้้บุ  ในขณะทั้ี�การด้ำารงเงินกองทัุ้นของธนาค้ารอยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 21.8  ร้อย่ลูะ 15.7  แลูะร้อย่ลูะ 15.7 ตาม
ลูำาด้้บุ ซีึ�งเห็นได้้ว่าธนาค้ารย้่งค้งร้กษาระด้้บุเงินกองทัุ้นของธนาค้ารสูงกว่าเกณฑ์์ข้�นตำ�าทั้ี�ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่กำาหนด้

หน่วย่:พ้นลู้านบุาทั้

 เงินกองทัุ้น
ข้�นตำ�าแลูะ
ส่วนเพิ�ม

กลุู่มธุรกิจทั้างการเงิน ธนาค้าร

เงินกองทุน 31 ธ.ค้. 64 31 ธ.ค้. 63 31 ธ.ค้. 62 31 ธ.ค้. 64 31 ธ.ค้. 63 31 ธ.ค้. 62

กองทัุ้นช้�นทั้ี� 1 39.8 39.6 34.6 37.9 38.0 32.6

เงินกองทัุ้นช้�นทั้ี� 1 ทั้ี�เป็นส่วนของเจ้าของ 39.8 39.6 34.6 37.9 38.0 32.6

กองทัุ้นช้�นทั้ี� 2 14.6 14.7 13.0 14.7 14.8 13.3

เงินกองทุนรวม  54.4 54.3 47.6 52.6 52.8 45.9

อ้ตราส่วนเงินกองทัุ้นช้�นทั้ี� 1 8.5% 16.4% 15.6% 13.1% 15.7% 14.9% 12.4%

อ้ตราส่วนเงินกองทัุ้นช้�นทั้ี� 1 
     ทั้ี�เป็นส่วนของเจ้าของ 7.0% 16.4% 15.6% 13.1% 15.7% 14.9% 12.4%

อ้ตราส่วนเงินกองทัุ้นช้�นทั้ี� 2 6.0% 5.8% 4.9% 6.1% 5.8% 5.0%

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 11.0% 22.4% 21.4% 18.0% 21.8% 20.7% 17.4%

สินทรัพย์เสี่ยงรวม  243 254 265 241 255 264

1.2.5	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	

(1) ทั้ี�ด้ิน อาค้ารแลูะอุปกรณ์
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลูุ่มธนาค้ารมีทั้ี�ด้ินจำานวน 2,488 ลู้านบุาทั้ อาค้ารจำานวน 2,784 ลู้านบุาทั้  ย่านพาหนะ
จำานวน 140 ลู้านบุาทั้ อุปกรณ์จำานวน 1,858 ลู้านบุาทั้ สินทั้ร้พย่์ระหว่างติด้ต้�งแลูะก่อสร้างจำานวน 5 ลู้านบุาทั้แลูะผ่ลูต่าง
จากอ้ตราแลูกเปลูี�ย่นจำานวน (5) ลู้านบุาทั้ ห้กค้่าเสื�อมราค้าสะสมจำานวน 3,543 ลู้านบุาทั้ กลูุ่มธนาค้ารมีทั้ี�ด้ิน อาค้าร
แลูะอุปกรณ์สุทั้ธิตามบุ้ญ่ชีจำานวน 3,727 ลู้านบุาทั้  ทั้ี�ด้ิน อาค้ารแลูะห้องชุด้ด้้งกลู่าวใช้เป็นทั้ี�ทั้ำาการของสำาน้กงานใหญ่ ่
ศูนย่์ธุรกิจ สาขา สาขาย่่อย่ แลูะทั้ี�ทั้ำาการของบุริษ้ทั้ย่่อย่

(2) ภาระผู่กพ้นตามส้ญ่ญ่าเช่าระย่ะย่าว
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 แลูะ 2563 กลูุ่มกิจการมีภาระผู่กพ้นตามส้ญ่ญ่าเช่าระย่ะย่าวโด้ย่สามารถึสรุปได้้ด้้งต่อไปนี�
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563
จ่ายภายใน ล้านบาท ลู้านบุาทั้ ล้านบาท ลู้านบุาทั้

ไม่เกิน 3 ป่ 96 146 73 104

3 - 5 ป่ - 1 - 1

รวม 96 147 73 105

(3) ภาระผู่กพ้นอื�น
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 แลูะ 2563 กลูุ่มกิจการมีภาระผู่กพ้น เนื�องจากธนาค้ารได้้เข้าทั้ำาส้ญ่ญ่าติด้ต้�งแลูะพ้ฒนา 
ระบุบุค้อมพ่วเตอร์ก้บุบุริษ้ทั้หลูาย่แห่ง ค้งเหลูือมูลูค้่าทั้ี�ทั้างกลูุ่มกิจการจะต้องจ่าย่ภาย่ใต้ส้ญ่ญ่าด้้งกลู่าว โด้ย่สามารถึ 
สรุปตามสกุลูเงินได้้ด้้งต่อไปนี� 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2564 2563
สกุลเงิน ล้านบาท ลู้านบุาทั้

บุาทั้ 21 113

ริงกิตมาเลูเซีีย่ - 2

รวม 21 115

1.3  โครงสร้างการถืือหุุ้้นของธุนาคาร

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและนโยบายการบริหารงาน

บุริษ้ทั้ย่่อย่ หมาย่ถึึง บุริษ้ทั้ทั้ี�ธนาค้ารมีอำานาจในการกำาหนด้นโย่บุาย่ทั้างการเงินแลูะการด้ำาเนินงานของบุริษ้ทั้  เพ่�อให้ได้้
มาซีึ�งประโย่ชน์จากการด้ำาเนินการต่างๆ ของบุริษ้ทั้น้�น  โด้ย่ธนาค้ารลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ด้้งกลู่าวไม่น้อย่กว่าร้อย่ลูะ 50 ของ 
ทัุ้นทั้ี�ออกแลูะเรีย่กชำาระแลู้วของบุริษ้ทั้น้�น

บุริษ้ทั้ร่วม หมาย่ถึึง บุริษ้ทั้ทั้ี�ธนาค้ารมีอำานาจในการมีส่วนร่วมในการต้ด้สินใจเกี�ย่วก้บุนโย่บุาย่ทั้างการเงินแลูะ 
การด้ำาเนินงาน โด้ย่ธนาค้ารลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ด้้งกลู่าวไม่น้อย่กว่าร้อย่ลูะ 20 ของทุั้นทั้ี�ออกแลูะเรีย่กชำาระแลู้วของบุริษ้ทั้น้�น

บุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงิน หมาย่ถึึง บุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจทั้างการเงินแลูะ/หรือธุรกิจสน้บุสนุนตามทั้ี�ธนาค้าร 
แห่งประเทั้ศไทั้ย่กำาหนด้ แลูะธนาค้ารมีอำานาจในการค้วบุคุ้มกิจการ  โด้ย่ได้้ร้บุอนุญ่าตจ้ด้ต้�งกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินจาก
ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่

ธนาค้ารย่ึด้หลู้กนโย่บุาย่เกี�ย่วก้บุการลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่แลูะบุริษ้ทั้ร่วมตามหลู้กเกณฑ์์การกำาก้บุแบุบุรวมกลูุ่ม 
ตามประกาศของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ กลู่าวค้ือ ธนาค้ารจะไม่ลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ใด้เกินร้อย่ลูะ 10 ของหุ้นทั้ี�จำาหน่าย่ได้้แลู้ว
ทั้้�งหมด้ของบุริษ้ทั้น้�น ย่กเว้นได้้ร้บุอนุญ่าตจากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ในกรณีด้้งต่อไปนี�
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1.  การลูงทุั้นในบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน ซีึ�งธนาค้ารมีอำานาจในการค้วบุคุ้มกิจการแลูะได้้ร้บุอนุญ่าตจ้ด้ต้�ง
กลุู่มธุรกิจทั้างการเงินจากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ โด้ย่แบุ่งเป็นบุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจทั้างการเงิน แลูะบุริษ้ทั้
ทั้ี�ประกอบุธุรกิจสน้บุสนุน โด้ย่จะเป็นบุริษ้ทั้ซีึ�งจะช่วย่ส่งเสริมแลูะสน้บุสนุนการให้บุริการก้บุธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ 
ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารเป็นหลู้ก

  ทั้้�งนี� ธนาค้ารได้้ร้บุอนุญ่าตจ้ด้ต้�งกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินจากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่เมื�อว้นทั้ี� 10 มีนาค้ม 2552  
โด้ย่ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร ประกอบุด้้วย่บุริษ้ทั้ด้้งต่อไปนี�

 1.1  บุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจทั้างการเงิน  ได้้แก่ 
(1) ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
(2) บุริษ้ทั้ ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ออโต้ จำาก้ด้
(3) บุริษ้ทั้ เวิลูด้์ลูีส จำาก้ด้  

1.2  บุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจสน้บุสนุน ได้้แก่
(1) บุริษ้ทั้ ซีีทั้ี ค้อลูลู์ จำาก้ด้  

2.  การลูงทุั้นในบุริษ้ทั้นอกกลุู่มธุรกิจทั้างการเงิน ธนาค้ารจะลูงทุั้นในบุริษ้ทั้นอกกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินเกิน 
ร้อย่ลูะ 10 ของหุ้นทั้ี�จำาหน่าย่ได้้แลู้วทั้้�งหมด้ของบุริษ้ทั้น้�นได้้เฉพาะในบุริษ้ทั้ด้้งต่อไปนี�
2.1  บุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจทั้างการเงินทั้ี�ธนาค้ารไม่มีอำานาจค้วบุคุ้มกิจการ ท้ั้�งนี� เฉพาะในกรณีทั้ี�ได้้ร้บุอนุญ่าต

จากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ให้ถึือหุ้นอยู่่ก่อนแลู้ว 
2.2  บุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจสน้บุสนุนเพ่�อประโย่ชน์ในการด้ำาเนินงานของธนาค้ารแลูะระบุบุสถึาบุ้นการเงิน 

โด้ย่รวม เช่น บุริษ้ทั้ข้อมูลูเค้รด้ิตแห่งชาติ บุริษ้ทั้เนช้�นแนลูไอทั้ีเอ็มเอ็กซี์ บุริษ้ทั้ S.W.I.F.T แลูะ 
บุริษ้ทั้ไทั้ย่เรทั้ติ�งแอนอินฟัอร์เมช้�น เซีอร์วิสเป็นต้น   

2.3  บุริษ้ทั้ทั้ี�ได้้มาจากการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี� การชำาระหนี� การบุ้งค้้บุชำาระหนี� หรือการประก้นการให้สินเชื�อ 
ทั้ี�ได้้ร้บุอนุญ่าตจากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่

2.4  บุริษ้ทั้ซีึ�งเด้ิมได้้ร้บุอนุญ่าตจากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ไว้แลู้วแลูะอยู่่ระหว่างการชำาระบุ้ญ่ชี
2.5  บุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจทั้างการเงินหรือธุรกิจสน้บุสนุนทั้ี�ธนาค้ารไม่มีอำานาจค้วบุคุ้มกิจการ หรือบุริษ้ทั้ 

ทั้ี�ประกอบุธุรกิจอื�น ทั้้�งนี�เฉพาะในกรณีทั้ี�เป็นการลูงทุั้นผ่่านบุริษ้ทั้ทั้ี�ประกอบุธุรกิจทั้างการเงินทั้ี�มีหน่วย่งาน 
กำาก้บุดู้แลูเป็นการเฉพาะ (Regulated Entity) ทีั้�ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่จะอนุญ่าตแลูะเป็นไปตาม 
หลู้กเกณฑ์์ทั้ี�หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูด้้งกลู่าวอนุญ่าตให้สามารถึลูงทัุ้นได้้ 
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โครงสร้างการถืือหุุ้้นธุนาคารแลัะบริษัทย่่อย่ (ณ วัันท่� 31 ธุันวัาคม 2564) 

หมาย่เหตุ * อยู่่ระหว่างการชำาระบุ้ญ่ชี

  ** สำาน้กงานทั้ะเบีุย่นหุ้นส่วนบุริษ้ทั้กรุงเทั้พมหานค้รนำาชื�อบุริษ้ทั้ออกจากทั้ะเบีุย่นแลู้วเมื�อว้นทั้ี� 20 ตุลูาค้ม 2564

ติดตามทวงหนี้
และเร�ยกเก็บหนี้

ลีสซิ�ง การพาณิชยและอื่นๆ

บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต� 99.99%
บจ. เว�ลด�ลีส 99.99%

บจ. ซีที คอลล�* 99.99% บจ. พ�.ซี.พัฒนาทรัพย� ** 99.93%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีี ไทย จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทยอย
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นิติบุคคลที่ธนาคารถือหุ้นตั�งแต่ร้อยละ	10	ข้�นไปของจำานวนหุ้นทั�งหมดที่ออกจำาหน่าย	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)

บริษัท	/	สถานที่ตั�ง ประเภทั้ธุรกิจ ชนิด้ของหุ้น
จำานวนหุ้นท้ั้�งหมด้

ทีั้�ออกจำาหน่าย่
จำานวนหุ้น

ทีั้�ถึือ ร้อย่ลูะ

1. บุริษ้ทั้ ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ออโต้ จำาก้ด้
43 อาค้ารไทั้ย่ซีีซีีทั้าวเวอร์ ช้�น 25, 32 ถึ. สาทั้รใต้ แขวงย่านนาวา
เขตสาทั้ร กรุงเทั้พฯ โทั้รศ้พทั้์ 0-2684-6500

ลูีสซีิ�ง หุ้นสาม้ญ่ 800,000,000 799,999,994 99.99

2. บุริษ้ทั้ ซีีทั้ี ค้อลูลู์ จำาก้ด้ (อยู่่ระหว่างการชำาระบุ้ญ่ชี)
128/229-234 อาค้ารพญ่าไทั้พลูาซี่า ช้�น 21 ถึ. พญ่าไทั้
แขวงทัุ้่งพญ่าไทั้ เขตราชเทั้วี กรุงเทั้พฯ โทั้รศ้พทั้์ 0-2626-7070

ติด้ตามทั้วงหนี�
แลูะเรีย่กเก็บุหนี�

หุ้นสาม้ญ่ 385,000 384,993 99.99

3. บุริษ้ทั้ เวิลูด้์ลีูส จำาก้ด้
43 อาค้ารไทั้ย่ซีีซีีทั้าวเวอร์ ช้�น 34 ถึ. สาทั้รใต้ แขวงย่านนาวา
เขตสาทั้ร กรุงเทั้พฯ โทั้รศ้พทั้์ 0-2675-6300 

ลูีสซีิ�ง หุ้นสาม้ญ่ 100,000,000 99,999,998 99.99

4. บุริษ้ทั้ ศรีเทั้พไทั้ย่พลูาสเค้ม จำาก้ด้ (ลู้มลูะลูาย่)
1200 ถึ. บุางนา-ตราด้ แขวงบุางนา เขตบุางนา กรุงเทั้พฯ 
โทั้รศ้พทั้์ 0-2398-0027  

ผ่ลูิตภ้ณฑ์์
พลูาสติก

หุ้นสาม้ญ่ 83,332 31,410 37.69

5. บุริษ้ทั้ เอ็มโฮมเอสพีวี3 จำาก้ด้ (ชำาระบุ้ญ่ชี)
1006/420 อาค้ารชุด้มาสเตอร์วิวเอ็กเซี็กค้ิวทั้ีฟัเพลูส ช้�น 1
ถึ. เจริญ่นค้ร แขวงบุางลูำาพู เขตค้ลูองสาน กรุงเทั้พฯ 

บุริษ้ทั้เฉพาะกิจ หุ้นสาม้ญ่ 10,000 1,282 12.82

6. บุริษ้ทั้ ตว้นนาโฮเต็ลู จำาก้ด้
80 ถึ. สุรวงศ์ แขวงสี�พระย่า เขตบุางร้ก กรุงเทั้พฯ
โทั้รศ้พทั้์ 0-2236-0361 

โรงแรม หุ้นสาม้ญ่ 33,909 3,390 10.00

7. บุริษ้ทั้ ซ้ีนวาอินเตอร์ฟัู้ด้ จำาก้ด้
2219-2223 ถึ. เพชรบุุรีต้ด้ใหม่ แขวงบุางกะปิ 
เขตห้วย่ขวาง กรุงเทั้พฯ

ผ่ลูิตอาหาร
กึ�งสำาเร็จรูป

หุ้นสาม้ญ่ 10,000,000 1,000,000 10.00

8. บุริษ้ทั้ สามช้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
522 ร้ชด้าค้อมเพลู็กซี์ ถึ .ร้ชด้าภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วย่ขวาง กรุงเทั้พฯ

จำาหน่าย่
เค้รื�องใช้ ไฟัฟั้า

หุ้นสาม้ญ่ 40,000,000 4,000,000 10.00

9. บุริษ้ทั้ พี.ซีี. พ้ฒนาทั้ร้พย่์ จำาก้ด้ (สำาน้กงานทั้ะเบุีย่นหุ้นส่วนบุริษ้ทั้

กรุงเทั้พมหานค้รนำาชื�อบุริษ้ทั้ออกจากทั้ะเบุีย่นแลู้วเมื�อว้นทั้ี� 20 ตุลูาค้ม 2564)

1600 ถึ. เพชรบุุรีต้ด้ใหม่ ม้กกะส้น ราชเทั้วี กรุงเทั้พฯ

การพาณิชย่์ หุ้นสาม้ญ่ 10,000 9,993 99.93

10. บุริษท้ั้ จ้ด้หางานเอ็กเสค้วิทั้ฟิัแมเน็จเม้นท์ั้  เซีอร์วิสเซีส จำาก้ด้ (ลู้มลูะลูาย่)  
295 ถึ. พระราม 3 แขวงบุางค้อแหลูม เขตบุางค้อแหลูม กรุงเทั้พฯ  
โทั้รศ้พทั้์ 0-2689-2626   

ให้เช่าสำาน้กงาน
อุปกรณ์แลูะ
เฟัอร์นิเจอร์

หุ้นสาม้ญ่ 2,000 340 17.00

11. บุริษ้ทั้ โกลูเบุิลูลูิสซิี�ง จำาก้ด้ (พ่ทั้้กษ์ทั้ร้พย่์)
518/5 อาค้ารมณีย่าเซี็นเตอร์ ช้�น 8 ถึ. เพลูินจิต แขวงลูุมพ่นี
เขตปทัุ้มว้น กรุงเทั้พฯ โทั้รศ้พทั้์ 0-2652-0730

ลูีสซีิ�ง หุ้นสาม้ญ่ 2,000,000 200,000 10.00

12. บุริษ้ทั้ ทั้ี.พี.เอฟั. ลูิสซิี�ง จำาก้ด้ (ลู้มลูะลูาย่) 
82  อาค้ารแสงทั้องธานี ช้�น 25 ถึ. สาทั้รเหนือ
แขวงสีลูม เขตบุางร้ก กรุงเทั้พฯ

ลูีสซีิ�ง หุ้นสาม้ญ่ 6,000,000 600,000 10.00

13. บุริษท้ั้ ย่ทูั้เีอ็มแอด้ไวเซีอรรีแอนด์้แค้ปปิตอลูแมเน็จเม็นท์ั้ จำาก้ด้ (บุริษท้ั้ร้าง)
44 ถึ. หลู้งสวน แขวงลูุมพ่นี เขตปทัุ้มว้น กรุงเทั้พฯ

ทั้ี�ปรึกษา หุ้นสาม้ญ่ 100,000 10,000 10.00

14. บุริษ้ทั้ เอส.พี.แอลู .ด้ีเวลูลู็อปเมนทั้์ จำาก้ด้ (บุริษ้ทั้ร้าง)
149 อาค้ารโมเด้อร์นโฮมทั้าวเวอร์ ถึ. นนทั้รี 
แขวงช่องนนทั้รี เขตย่านนาวา กรุงเทั้พฯ

พ้ฒนา
อส้งหาริมทั้ร้พย่์

หุ้นสาม้ญ่ 500,000  499,999 99.99

15. บุริษ้ทั้ ไทั้ย่–อ้ลูตราออโตพาร์ทั้ จำาก้ด้ (ลู้มลูะลูาย่)
59 หมู่ 4 ถึ .ทั้างหลูวง ต. นิค้มพ้ฒนา อ. บุ้านค้่าย่ จ. ระย่อง

จำาหน่าย่
อะไหลู่รถึ

หุ้นสาม้ญ่ 6,500,000 650,000 10.00

16. บุริษ้ทั้ แอ็ด้วานซี์ แมนูแฟัค้เจอริ�ง ลูิสซีิ�ง จำาก้ด้ (ลู้มลูะลูาย่)
246 อาค้ารไทั้ม์สแค้วร์ ช้�น 11 ถึ .สุขุมวิทั้ 12-14 
แขวงค้ลูองเตย่ เขตค้ลูองเตย่ กรุงเทั้พฯ

ลูีสซีิ�ง หุ้นสาม้ญ่ 20,000,000 2,000,000 10.00

17. บุริษ้ทั้ ทัุ้นรวมการ โค้รงการบุ้ตรขว้ญ่นค้ร จำาก้ด้ (ลู้มลูะลูาย่)
133/2 สุขุมวิทั้ 21 ถึ. สุขุมวิทั้ แขวงค้ลูองเตย่ เขตค้ลูองเตย่ กรุงเทั้พฯ

การเงิน หุ้นสาม้ญ่ 240,000 40,000 16.67

18. บุริษ้ทั้ โมเด้อร์น แอพไพรซี้ลู จำาก้ด้ (บุริษ้ทั้ร้าง)
3726/162-163 ช้�น 3 ถึ. พระรามทั้ี� 3 แขวงบุางโค้ลู่
เขตบุางค้อแหลูม กรุงเทั้พฯ

ผู่้ประเมินราค้า
อส้งหาริมทั้ร้พย่์

หุ้นสาม้ญ่ 20,000 2,000 10.00
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผูู้้ถือหุ้นใหญ่	

CIMB Bank Berhad ซีึ�งถึือหุ้นร้อย่ลูะ 99.99 โด้ย่ CIMB Group Sdn Bhd บุริษ้ทั้ย่่อย่ (ร้อย่ลูะ 100) ของ CIMB Group 
Holdings Berhad (กลูุ่มซีีไอเอ็มบุี) เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่ของธนาค้าร มีสำาน้กงานใหญ่่ต้�งอยู่่ทั้ี�กรุงก้วลูาลู้มเปอร์ ประเทั้ศ
มาเลูเซีีย่ กลุู่มซีีไอเอ็มบีุเป็นธุรกิจทั้ี�ให้บุริการทั้างการเงินทั้ี�มีขนาด้สินทั้ร้พย่์ใหญ่่เป็นอ้นด้้บุ 2 ของประเทั้ศมาเลูเซีีย่ แลูะ
อ้นด้้บุ 5 ของอาเซีีย่น โด้ย่นำาเสนอผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะให้บุริการทั้างการเงินแบุบุค้รบุวงจร ค้รอบุค้ลูุมบุริการการธนาค้าร 
เพ่�อลููกค้้าราย่ย่่อย่ พาณิชย่์ธนกิจ บุรรษ้ทั้ธุรกิจแลูะวาณิชธนกิจ ธนาค้ารอิสลูาม การบุริหารค้วามม้�งค้้�งส่วนบุุค้ค้ลู 
ตลูอด้จนผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการด้้านการชำาระเงิน มีเค้รือข่าย่ในประเทั้ศอาเซีีย่นทั้้�งหมด้ 10 ประเทั้ศด้้วย่ก้น (มาเลูเซีีย่ 
อินโด้นีเซีีย่ ไทั้ย่ สิงค้โปร์ ก้มพูชา บุรูไน เวีย่ด้นาม เมีย่นมาร์ สปป. ลูาว แลูะฟัิลูิปปินส์) นอกจากนี� กลูุ่มซีีไอเอ็มบีุย้่งมี
เค้รือข่าย่ในประเทั้ศจีนแลูะฮ่องกง อ้งกฤษ อินเด้ีย่ เกาหลูี แลูะสหร้ฐอเมริกา 

จากการทั้ี�กลูุ่มซีีไอเอ็มบุีมีเค้รือข่าย่ธุรกิจธนาค้ารค้รบุวงจรโด้ย่มีสาขา 629 สาขา ประกอบุก้บุมีค้วามเชี�ย่วชาญ่ในบุริการ
ทั้างการเงินระด้้บุภูมิภาค้ของกลุู่มซีีไอเอ็มบีุ เป็นการเสริมค้วามแข็งแกร่งแลูะสร้างโอกาสให้ธนาค้ารสามารถึสน้บุสนุน
ผู่้ประกอบุการโด้ย่การจ้บุคู้่ทั้างธุรกิจ การสร้างเค้รือข่าย่ห่วงโซี่อุปทั้าน แลูะการแนะนำาลููกค้้าข้ามประเทั้ศได้้เป็นอย่่างด้ี

โครงสร้างผูู้้ถือหุ้น

(1)		 รายชื่อผูู้้ถือหุ้นใหญ่
ก.  กลูุ่มผู่้ถึือหุ้นทั้ี�ถึือหุ้นสูงสุด้ 10 ราย่แรก ณ ว้นทั้ี� 22 เมษาย่น  2564 ได้้แก่

ลำาดับ รายชื่อผูู้้ถือหุ้น  จำานวนหุ้นทีั้�ถึือ ร้อย่ลูะ (%)

1 CIMB BANK BERHARD  33,021,971,285  94.83 

2 BANK JULIUS BAER & CO., LTD., SINGAPORE  760,756,147  2.18 

3 บุริษ้ทั้ ไทั้ย่เอ็นวีด้ีอาร์ จำาก้ด้  132,444,836  0.38 

4 นาย่พ่สิฐ พฤกษ์ ไพบุูลูย่์  43,526,382  0.12 

5 กองทัุ้นเปิด้ ไทั้ย่พาณิชย่์ SET BANKING SECTOR INDEX  28,095,008  0.08 

6 นาย่ประชา ช้ย่สุวรรณ  26,728,133  0.08 

7 นาย่สมชาติ นำาศรีเจริญ่สุข  14,684,881  0.04 

8 นาย่ประวิตร พ้นธ์สาย่เชื�อ  13,977,591  0.04 

9 นาง จรูญ่ลู้กษณ์ พานิชชีวะ  11,761,750  0.03 

10 กองทัุ้นเปิด้ เค้ ด้้ชนีหุ้นธุรกิจธนาค้าร  8,612,100  0.02 

 ผู่้ถืึอหุ้นราย่อื�น  759,703,635  2.18 

 รวมจำานวนผูู้้ถือหุ้น	 	 9,251	 ราย 34,822,261,748            100.00 

 ผู่้ถืึอหุ้นส้ญ่ชาติไทั้ย่ จำานวน 9,145 ราย่  1,011,406,754 2.90

 ผู่้ถืึอหุ้นส้ญ่ชาติต่างด้้าว จำานวน 70 ราย่  33,810,854,994 97.10

 																			รวมจำานวน	  9,251	 ราย 847,162,228,43 100.00

51 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ข. กลูุ่มผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ทั้ี�มีอำานาจค้วบุคุ้มการวางแผ่นแลูะทั้ิศทั้างการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ 
กลุู่มผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ทั้ี�มีอำานาจค้วบุคุ้มการวางแผ่นแลูะทั้ิศทั้างการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ ได้้แก่ 
CIMB Bank Berhad ซีึ�งได้้เข้าถึือหุ้นธนาค้ารทั้้�งหมด้จำานวน  33,021,971,285 หุ้น ค้ิด้เป็นส้ด้ส่วนร้อย่ลูะ 94.83  ของ
หุ้นทั้ี�ออกแลูะจำาหน่าย่ได้้แลู้วทั้้�งหมด้ของธนาค้าร

(2)			 การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)  
 - ไม่มี -
(3)		 ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผูู้้ถือหุ้นรายใหญ่	ในเร่่องการออกหลักทรัพย์	หร่อการบริหารงานของบริษัท
 - ไม่มี -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผูู้้บริหาร

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 เปรีย่บุเทีั้ย่บุก้บุ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2563

รายละเอียด

จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ.ค้. 64

 (หุ้น)

จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ.ค้. 63

(หุ้น)

จำานวนหุ้น
ทั้ี�เปลูี�ย่นแปลูง

เพ่�มขึ�น (ลูด้ลูง)

นาย่อนนต์  สิริแสงทั้้กษิณ
กรรมการอิสระ

17,551  17,551            -

     

1.4  จำานวันทุนจดทะเบ่ย่นแลัะทุนชำำาระแลั้วั

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม  2564 ทุั้นจด้ทั้ะเบุีย่นแลูะทัุ้นทั้ี�ออกแลูะชำาระแลู้วของธนาค้ารเป็นด้้งนี�

ทัุ้นจด้ทั้ะเบีุย่น 17,411,130,874.00 บุาทั้ 
(หนึ�งหมื�นเจ็ด้พ้นสี�ร้อย่สิบุเอ็ด้ลู้านหนึ�งแสนสามหมื�นแปด้ร้อย่เจ็ด้สิบุสี�บุาทั้) แบุ่งออกเป็น 
:   หุ้นสาม้ญ่ 34,822,261,748 หุ้น
 (สามหมื�นสี�พ้นแปด้ร้อย่ยี่�สิบุสองลู้านสองแสนหกหมื�นหนึ�งพ้นเจ็ด้ร้อย่สี�สิบุแปด้หุ้น)
 มูลูค้่าทั้ี�ตราไว้หุ้นลูะ 0.50 บุาทั้ (ห้าสิบุสตางค้์)
:   หุ้นบุุริมสิทั้ธิ    -ไม่มี- 

ทัุ้นทั้ี�ออกแลูะชำาระแลู้ว 17,411,130,874.00 บุาทั้
(หนึ�งหมื�นเจ็ด้พ้นสี�ร้อย่สิบุเอ็ด้ลู้านหนึ�งแสนสามหมื�นแปด้ร้อย่เจ็ด้สิบุสี�บุาทั้) ประกอบุด้้วย่ 
:   หุ้นสาม้ญ่ 34,822,261,748 หุ้น
 (สามหมื�นสี�พ้นแปด้ร้อย่ยี่�สิบุสองลู้านสองแสนหกหมื�นหนึ�งพ้นเจ็ด้ร้อย่สี�สิบุแปด้หุ้น)
 มูลูค้่าทั้ี�ตราไว้หุ้นลูะ 0.50 บุาทั้ (ห้าสิบุสตางค้์)
:     หุ้นบุุริมสิทั้ธิ    -ไม่มี-
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1.5   การออกหุ้ลัักทรัพย่์อื�น

การออกตราสารหนี�ของธนาค้าร (ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564) 

ประเภทหลักทรัพย์ อ้ตราด้อกเบุี�ย่

ว้นค้รบุ
กำาหนด้
ไถึ่ถึอน

หลู้ก
ประก้น

เงื�อนไข
ข้อกำาหนด้สิทั้ธิ

จำานวนแลูะมูลูค้่า
ทีั้�ย้่งไม่ได้้ ไถึ่ถึอน 
ณ ว้นทั้ี� 31 
ธ้นวาค้ม 2564

การจ้ด้อ้นด้้บุ
ค้วามน่าเชื�อถึือ
ของหุ้นกู้
(Moody’s/
Fitch Ratings)

ผู่้แทั้น
ผู่้ถืึอ
หุ้นกู้

1. ตราสารด้้อย่สิทั้ธิ
เพ่�อน้บุเป็น

 เงินกองทัุ้น
 ประเภทั้ทั้ี� 2/1

ร้อย่ลูะ 
5.20 ต่อป่

29 มีนาค้ม
2571

ไม่มี การไถึ่ถึอนก่อนกำาหนด้ในแต่ลูะชุด้ 
ของตราสารด้้อย่สิทั้ธิ ถึ้ามีการเรีย่กใช้ 
สทิั้ธใินการซีื�อ ผู่อ้อกตราสารด้อ้ย่สิทั้ธิ 
สามารถึไถึ่ถึอนแลูะย่กเลูิกได้้ เต็ม
จำานวนแต่ไม่รวมจำานวนเงินต้นใน 
ว้นใช้สิทั้ธิ โด้ย่ต้องได้้ร้บุการอนุม้ติ
จากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ แลูะ 
เสนอให้ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
พ่จารณาก่อนว้นเรีย่กใช้สิทั้ธิ 30 ว้น  
(รวมด้อกเบุี�ย่รอต้ด้บุ้ญ่ชี ด้อกเบุี�ย่
ค้้างจ่าย่ แต่ไม่รวมด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุ)
การไถ่ึถึอนของผู่อ้อกตราสารด้้อย่สทิั้ธ ิ
แต่ลูะชุด้ใด้ๆ ไม่ส่งผ่ลูต่อการไถึ่ถึอน 
ของชุด้อื�นๆ โด้ย่ 1. แผ่นการไถึ่ถึอน
หรือการทั้ด้แทั้นจะต้องรวมตราสาร
ทั้างการเงินอื�นๆ ทั้ี� เทั้ีย่บุเทั้่าหรือ 
สู งกว่าตราสารด้้อย่สิทั้ธิทั้ี� จ ะถึูก 
ไถึ่ถึอนทั้้�งทั้้นทีั้หรือก่อนหน้า แลูะ  
2. การออกตราสารทั้างการเงินอื�นๆ  
ทั้ด้แทั้นจะไม่ส่งผ่ลูต่อค้วามสามารถึ 
ในการด้ำาเนินธุรกิจของผู่้ออกตราสาร

390 ลู้าน
ริงกิตมาเลูเซีีย่

อ้นด้้บุค้วาม
น่าเชื�อถึือ
ของหุ้นกู้ 
AA3 โด้ย่ 
RAM Rating 
Services 
Berhad

ไม่มี

2. ตราสารด้้อย่สิทั้ธิ
เพ่�อน้บุเป็น

 เงินกองทัุ้น
 ประเภทั้ทั้ี� 2/1

ร้อย่ลูะ
4.15 ต่อป่

6 กรกฎาค้ม
2572

ไม่มี การไถึ่ถึอนก่อนกำาหนด้ในแต่ลูะชุด้ 
ของตราสารด้้อย่สิทั้ธิ ถึ้ามีการเรีย่กใช้ 
สทิั้ธใินการซีื�อ ผู่อ้อกตราสารด้อ้ย่สิทั้ธิ 
สามารถึไถึ่ถึอนแลูะย่กเลูิกได้้ เต็ม 
จำานวนแต่ไม่รวมจำานวนเงินต้นใน 
ว้นใช้สิทั้ธิ โด้ย่ต้องได้้ร้บุการอนุม้ต ิ
จากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ แลูะ 
เสนอให้ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
พ่จารณาก่อนว้นเรีย่กใช้สิทั้ธิ 30 ว้น  
(รวมด้อกเบุี�ย่รอต้ด้บุ้ญ่ชี ด้อกเบุี�ย่ 
ค้้างจ่าย่ แต่ไม่รวมด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุ)
การไถ่ึถึอนของผู่อ้อกตราสารด้้อย่สทิั้ธ ิ
แต่ลูะชุด้ใด้ๆ ไม่ส่งผ่ลูต่อการไถึ่ถึอน 
ของชุด้อื�นๆ โด้ย่ 1. แผ่นการไถึ่ถึอน 
หรือการทั้ด้แทั้นจะต้องรวมตราสาร
ทั้างการเงินอื�นๆ ทั้ี� เทั้ีย่บุเทั้่าหรือ
สูงกว่าตราสารด้้อย่สิทั้ธิทั้ี� จ ะถึูก
ไถึ่ถึอนทั้้�งทั้้นทีั้หรือก่อนหน้า แลูะ  
2. การออกตราสารทั้างการเงินอื�นๆ  
ทั้ด้แทั้นจะไม่ส่งผ่ลูต่อค้วามสามารถึ 
ในการด้ำาเนินธุรกิจของผู่้ออกตราสาร

550 ลู้าน
ริงกิตมาเลูเซีีย่

อ้นด้้บุค้วาม
น่าเชื�อถึือ
ของหุ้นกู้ 
AA3โด้ย่ 
RAM Rating 
Services 
Berhad

ไม่มี
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ประเภทหลักทรัพย์ อ้ตราด้อกเบุี�ย่

ว้นค้รบุ
กำาหนด้
ไถึ่ถึอน

หลู้ก
ประก้น

เงื�อนไข
ข้อกำาหนด้สิทั้ธิ

จำานวนแลูะมูลูค้่า
ทีั้�ย้่งไม่ได้้ ไถึ่ถึอน 
ณ ว้นทั้ี� 31 
ธ้นวาค้ม 2564

การจ้ด้อ้นด้้บุ
ค้วามน่าเชื�อถึือ
ของหุ้นกู้
(Moody’s/
Fitch Ratings)

ผู่้แทั้น
ผู่้ถืึอ
หุ้นกู้

3. ตราสารด้้อย่สิทั้ธิ
เพ่�อน้บุเป็น

 เงินกองทัุ้น
 ประเภทั้ทั้ี� 2/1

ร้อย่ลูะ
3.90 ต่อป่

11 กรกฎาค้ม
2574

ไม่มี การไถึ่ถึอนก่อนกำาหนด้ในแต่ลูะชุด้ 
ของตราสารด้้อย่สิทั้ธิ ถึ้ามีการเรีย่กใช้ 
สทิั้ธิในการซีื�อ ผู่อ้อกตราสารด้อ้ย่สิทั้ธิ
สามารถึไถึ่ถึอนแลูะย่กเลูิกได้้ เต็ม 
จำานวนแต่ไม่รวมจำานวนเงินต้นในว้น
ใช้สิทั้ธิ โด้ย่ต้องได้้ร้บุการอนุม้ติจาก 
ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ แลูะเสนอให้
ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่พ่จารณา 
ก่อนว้นเรีย่กใช้สิทั้ธิ 30 ว้น (รวม 
ด้อกเบุี�ย่รอต้ด้บุ้ญ่ชี ด้อกเบุี�ย่ค้้างจ่าย่ 
แต่ไม่รวมด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุ)
การไถ่ึถึอนของผู่อ้อกตราสารด้้อย่สทิั้ธ ิ
แต่ลูะชุด้ใด้ๆ ไม่ส่งผ่ลูต่อการไถึ่ถึอน 
ของชุด้อื�นๆ โด้ย่ 1. แผ่นการไถึ่ถึอน 
หรือการทั้ด้แทั้นจะต้องรวมตราสาร 
ทั้างการเงินอื�นๆ ทั้ี� เทั้ีย่บุเทั้่าหรือ 
สู งกว่าตราสารด้้อย่สิทั้ธิทั้ี� จ ะถึูก 
ไถึ่ถึอนทั้้�งทั้้นทีั้หรือก่อนหน้า แลูะ  
2. การออกตราสารทั้างการเงินอื�นๆ  
ทั้ด้แทั้นจะไม่ส่งผ่ลูต่อค้วามสามารถึ 
ในการด้ำาเนินธุรกิจของผู่้ออกตราสาร

660 ลู้าน
ริงกิตมาเลูเซีีย่

อ้นด้้บุค้วาม
น่าเชื�อถืึอ
ของหุ้นกู้  
AA3 โด้ย่
RAM Rating
Services 
Berhad

ไม่มี

หมายเหตุ	/1 เป็นตราสารหนี�ด้้อย่สิทั้ธิทั้ี�มีการป้องก้นค้วามเสี�ย่งของกระแสเงินสด้ 390 ลู้านริงกิต 550 ลู้านริงกิตแลูะ 660 ลู้านริงกิต
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1.6  นโย่บาย่การจ่าย่เงินปันผลั  

นโย่บุาย่การจ่าย่เงินปันผ่ลูของธนาค้ารกำาหนด้หลู้กเกณฑ์์ในการจ่าย่เงินปันผ่ลูให้แก่ผู่้ถืึอหุ้น โด้ย่ธนาค้ารจะพ่จารณา
จ่าย่เงินปันผ่ลูให้แก่ผู่้ถึือหุ้นเมื�อธนาค้ารมีผ่ลูกำาไรจากการด้ำาเนินงานแลูะได้้มีการร้กษาระด้้บุเงินสำารองตามกฎหมาย่
แลูะธุรกิจตามข้อกำาหนด้แลู้ว เงินกำาไรส่วนทั้ี�เหลืูอจากการจ่าย่เงินปันผ่ลูให้จ้ด้สรรเป็นเงินสำารองต่างๆ / กำาไรสะสม 
ทั้้�งนี� ธนาค้ารอาจจ่าย่เงินปันผ่ลูระหว่างกาลูให้แก่ผู่้ถืึอหุ้นได้้เป็นค้ร้�งค้ราวตามแต่จะเห็นสมค้วรแลูะเมื�อเห็นว่าธนาค้าร 
มีผ่ลูกำาไรเพีย่งพอทั้ี�จะกระทั้ำาได้้ 

การจ่าย่เงินปันผ่ลูจะต้องกระทั้ำาภาย่ในระย่ะเวลูาทั้ี�กฎหมาย่กำาหนด้ โด้ย่แจ้งเป็นหน้งสือไปย้่งผู่้ถืึอหุ้นแลูะโฆษณา 
ค้ำาบุอกกลู่าวการจ่าย่เงินปันผ่ลูในหน้งสือพ่มพ์ด้้วย่ 

สำาหร้บุบุริษ้ทั้ย่่อย่ของธนาค้าร การประกาศจ่าย่เงินปันผ่ลูจะเป็นไปตามดุ้ลูพ่นิจของค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้ย่่อย่ 
โด้ย่ขึ�นอยู่่ก้บุผ่ลูกำาไรสุทั้ธิของบุริษ้ทั้ย่่อย่น้�นๆ

การจ่าย่เงินปันผ่ลูของธนาค้ารในระย่ะเวลูา 3 ป่ ย่้อนหลู้ง

 ปี	2564 ป่ 2563 ป่ 2562

กำาไรสุทั้ธิต่อหุ้น (บุาทั้) 0.06 0.03 -0.03 

เงินปันผ่ลูต่อหุ้น (บุาทั้) 0.005 0.005 -

อ้ตราการจ่าย่เงินปันผ่ลูต่อกำาไรสุทั้ธิ (ร้อย่ลูะ) 8 43 -
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ระบบการจัด้การความเสำ่�ยงท่�แข้็งแกร่งแลัะ 
ม่ประสำิทธุิภาพเป็นสำิ�งสำำาคัญสำำาหรับธุนาคาร 
ในการบรรลัุผลักำาไรอย่างต่อเนื�องแลัะการเติบโต
อย่างยั�งยืนข้องมูลัค่าผู้ถืือหุ้น ในสำภาพแวด้ลั้อม
ทางการเงินแลัะเศูรษฐกิจท่�เชื�อมโยงถืึงกัน 
ในยุคโลักาภิวัตน์ปัจจุบัน

ธุนาคารได้้นำาการบริหารความเสำ่�ยงมาเป็น 
สำ่วนหนึ�งข้องธุุรกิจ การด้ำาเนินงาน แลัะ
กระบวนการตัด้สำินใจ เพ่�อให้มั�นใจว่าธุนาคาร 
จะได้้รับผลัตอบแทนสำูงสำุด้ในข้ณิะท่�ด้ำาเนินงาน 
ในสำภาพแวด้ลั้อมทางธุุรกิจท่�ด้่ ท่มงานบริหาร
ความเสำ่�ยงจะม่สำ่วนร่วมตั�งแต่ข้ั�นตอนแรกๆ 
ข้องการพ่จารณิาในกระบวนการทำาธุุรกรรม
ท่�ก่อให้เกิด้ความเสำ่�ยง โด้ยจะให้ข้้อมูลัท่�เป็นอิสำระ 
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รวมถึึงการประเมินด้้านต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง การประเมินเค้รดิ้ต ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่ แลูะเงินทัุ้นทั้ี�ต้องใช้ ข้อมูลูเหลู่านี�จะช่วย่ให้ 
หน่วย่ธุรกิจสามารถึประเมินค้วามเสี�ย่งเทั้ีย่บุก้บุผ่ลูตอบุแทั้นจากบุริการต่างๆ ทั้ี�นำาเสนอได้้ ทั้ำาให้ธนาค้ารสามารถึกำาหนด้
ราค้าได้้อย่่างเหมาะสม

โด้ย่ทั้้�วไป การบุริหารค้วามเสี�ย่งมีว้ตถึุประสงค้์ด้้งนี�
(1) ระบุุค้วามเสี�ย่งต่างๆ แลูะข้อกำาหนด้ด้้านเงินทัุ้น
(2) ตรวจสอบุให้ม้�นใจได้้ว่าการทั้ำาธุรกรรมทั้ี�ก่อให้เกิด้ค้วามเสี�ย่ง เป็นไปตามนโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่ง แลูะสถึานะ 

ค้วามเสี�ย่งรวม รวมทั้้�งอยู่่ภาย่ใต้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ (Risk Appetite) ทั้ี�ได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารแลูะ

(3) สร้างมูลูค้่าให้แก่ผู่้ถืึอหุ้นผ่่านกรอบุการบุริหารค้วามเสี�ย่งทั้ี�ด้ี

2.1 กรอบการบริหุ้ารควัามเส่�ย่งแลัะการควับคุม

ค้ณะกรรมการธนาค้ารตระหน้กด้ีว่าการบุริหารค้วามเสี�ย่งทั้ี�ด้ีเป็นส่วนสำาค้้ญ่ของธุรกิจ การด้ำาเนินงาน แลูะกระบุวนการ
ต้ด้สินใจของธนาค้าร แลูะมีค้วามสำาค้้ญ่อย่่างยิ่�งในการประก้นค้วามสำาเร็จแลูะการเติบุโตอย่่างย้่�งย่ืนของธนาค้าร

การเน้นย่ำ�าว้ฒนธรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่งทั้ี�แข็งแกร่งเป็นรากฐานของกลูไกการค้วบุคุ้มภาย่ในกรอบุนโย่บุาย่การบุริหาร
ค้วามเสี�ย่งขององค้์กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) กรอบุนโย่บุาย่นี�ประกอบุด้้วย่กระบุวนการทั้ี�
ด้ำาเนินการอย่่างต่อเนื�องในการระบุุแลูะประเมิน ว้ด้ผ่ลู จ้ด้การแลูะค้วบุคุ้ม ตลูอด้จนติด้ตามแลูะราย่งานค้วามเสี�ย่งทีั้�มี 
สาระสำาค้้ญ่ทั้ี�ส่งผ่ลูต่อค้วามสำาเร็จของว้ตถุึประสงค้์ทั้างธุรกิจเชิงกลูยุ่ทั้ธ์ของธนาค้าร ทั้ำาให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะ 
ผู่้บุริหารมีเค้รื�องมือในการค้าด้การณ์แลูะจ้ด้การทั้้�งค้วามเสี�ย่งทั้ี�มีอยู่่แลูะค้วามเสี�ย่งทั้ี�อาจเกิด้ขึ�น โด้ย่พ่จารณาจาก 
ภาพรวมค้วามเสี�ย่ง (Risk Profile) ทั้ี�เปลูี�ย่นแปลูงตามการเปลูี�ย่นแปลูงของแผ่นกลูยุ่ทั้ธ์ทั้างธุรกิจ สภาพแวด้ลู้อมภาย่นอก
แลูะ/หรือกฎระเบุีย่บุทั้างราชการทั้ี�เกี�ย่วข้อง

เพ่�อส่งเสริมว้ฒนธรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่งให้ด้ียิ่�งขึ�น ธนาค้ารได้้ใช้รูปแบุบุ Three Lines of Defence ในการนำากรอบุ
นโย่บุาย่ EWRM ไปปฏิิบุ้ติ โด้ย่ให้ทัุ้กฝ�าย่ทั้้�วทั้้�งธนาค้ารร่วมร้บุผิ่ด้ชอบุในการบุริหารค้วามเสี�ย่ง หน่วย่ธุรกิจในฐานะ 
แนวป้องก้นแรกมีหน้าทั้ี�หลู้กในการบุริหารค้วามเสี�ย่งในแต่ลูะว้น โด้ย่ด้ำาเนินการตามค้วามเหมาะสมเพ่�อลูด้ค้วามเสี�ย่งผ่่าน
การค้วบุคุ้มทั้ี�มีประสิทั้ธิผ่ลู หน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะการค้วบุคุ้มอื�นๆ จะเป็นแนวป้องก้นทั้ี�สอง ทั้ำาหน้าทั้ี�กำาก้บุดู้แลู 
แลูะตรวจสอบุกิจกรรมทั้างธุรกิจอย่่างอิสระพร้อมราย่งานต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะฝ�าย่จ้ด้การเพ่�อให้ม้�นใจว่า 
ธนาค้ารด้ำาเนินธุรกิจแลูะกิจกรรมต่าง ๆ ภาย่ใต้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ทั้ี�ได้้ร้บุอนุม้ติแลูะเป็นไปตามระเบีุย่บุข้อบุ้งค้้บุ 
ส่วนหน่วย่งานตรวจสอบุภาย่ในถึือเป็นแนวป้องก้นทีั้�สาม ซีึ�งจะให้การร้บุรองทั้ี�เป็นอิสระเกี�ย่วก้บุค้วามเพีย่งพอแลูะ
ประสิทั้ธิผ่ลูของกระบุวนการค้วบุคุ้มภาย่ในแลูะการบุริหารค้วามเสี�ย่ง นอกจากนี� ค้ณะกรรมการธนาค้ารย้่งได้้จ้ด้ต้�ง 
Board Risk and Compliance Committee (BRCC) เป็นค้ณะกรรมการซีึ�งมีหน้าทั้ี�ร้บุผิ่ด้ชอบุค้รอบุค้ลุูมการกำาก้บุดู้แลู
การด้ำาเนินการตามกรอบุนโย่บุาย่ EWRM ให้เป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพ

2.2 กรอบนโย่บาย่การบริหุ้ารควัามเส่�ย่งขององค์กร

ธนาค้ารได้้จ้ด้ทั้ำากรอบุนโย่บุาย่การบุริหารค้วามเสี�ย่งขององค้์กร (Enterprise-Wide Risk Management: EWRM) เพ่�อ
เป็นแนวทั้างมาตรฐานในการบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะโอกาสทั้างธุรกิจให้เป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลู ซีึ�งค้ณะกรรมการธนาค้าร
แลูะผู่้บุริหารสามารถึใช้กรอบุนโย่บุาย่ EWRM เป็นเค้รื�องมือในการค้าด้การณ์แลูะบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งต่างๆ ทั้้�งทั้ี�มี
ในปัจจุบุ้นแลูะทั้ี�อาจจะเกิด้ขึ�นในอนาค้ต จากการเปลูี�ย่นแปลูงของภาพรวมค้วามเสี�ย่ง (Risk Profile ตามการเปลูี�ย่นแปลูง
ของแผ่นกลูยุ่ทั้ธ์ทั้างธุรกิจ สภาพแวด้ลู้อมภาย่นอก แลูะ/หรือกฎระเบุีย่บุทั้างราชการทั้ี�เกี�ย่วข้อง
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การออกแบุบุกรอบุ EWRM ได้้รวมเอาแนวทั้างการบุริหารค้วามเสี�ย่งเชิงกลูยุ่ทั้ธ์ทั้้�งในรูปแบุบุ “กลูยุ่ทั้ธ์จากบุนลูงลู่าง” แลูะ
 “กลูยุ่ทั้ธ์จากลู่างขึ�นบุน” เข้ามาด้้วย่

องค้์ประกอบุหลู้กของกรอบุนโย่บุาย่ EWRM มีด้้งนี�
 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาค้ารถืึอว่าการบุริหารค้วามเสี�ย่งเป็นส่วนหนึ�งของกระบุวนการต้ด้สินใจแลูะ
ว้ฒนธรรมองค้์กร โด้ย่นำา Three Lines of Defence มาใช้เป็นหลู้กในการบุริหารค้วามเสี�ย่งของธนาค้าร กลู่าวค้ือ จะ
บุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่ง ณ จุด้ทีั้�ทั้ำาธุรกรรมทีั้�ก่อให้เกิด้ค้วามเสี�ย่ง ตลูอด้จนมีการกำาหนด้ผู่้ร้บุผ่ิด้ชอบุค้วามเสี�ย่งด้้าน
ต่างๆ ภาย่ในธนาค้ารไว้อย่่างช้ด้เจน

ธรรมาภิบาลและองค์กร  การมีธรรมาภิบุาลูทั้ี�ด้ีเป็นส่วนสำาค้้ญ่ทั้ี�จะทั้ำาให้การใช้กรอบุนโย่บุาย่ EWRM เป็นไปอย่่าง 
ต่อเนื�องแลูะมีประสิทั้ธิภาพ โด้ย่มีค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุในการกำาหนด้ทั้ิศทั้างเชิงกลูยุ่ทั้ธ์ของธนาค้าร 
ให้เป็นไปตามระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ (Risk Appetite) โด้ย่มีกรอบุ/นโย่บุาย่แลูะข้�นตอนการบุริหารค้วามเสี�ย่งทั้ี�กำาหนด้ไว้  
ตลูอด้จนค้ณะกรรมการค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ รวมทั้้�งหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง เป็นผู่้ช่วย่ค้ณะกรรมการธนาค้าร
ในการดู้แลูร้บุผิ่ด้ชอบุให้มีการปฏิิบุ้ติตามกรอบุนโย่บุาย่ด้้งกลู่าว 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมาย่ถึึงระด้้บุแลูะประเภทั้ของค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ ทั้ี�ธนาค้ารสามารถึย่อมร้บุได้้ เพ่�อให้
บุรรลูุตามเป้าหมาย่ทั้างกลูยุ่ทั้ธ์แลูะธุรกิจ การกำาหนด้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้นี�เป็นส่วนหนึ�งของกระบุวนการวางแผ่น
กลูยุ่ทั้ธ์แลูะธุรกิจประจำาป่ เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุกลูยุ่ทั้ธ์แลูะเป้าหมาย่การเติบุโตทั้างธุรกิจ แผ่นการปฏิิบุ้ติงาน เงินกองทัุ้น 
แลูะค้วามเสี�ย่งในการประกอบุธุรกิจของธนาค้าร

วัฒ
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มก
าร
บร
�หา
รค
วา
มเ
สี่ย
ง

 ธรรมาภิบาล และ องคกร

โครงสรางการบร�หารความเสี่ยง

กระบวนการบร�หารความเสี่ยง

การวางแผน
ธุรกิจ

การระบุ
และประเมิน
ความเสี่ยง

การวัด
ความเสี่ยง

การบร�หาร
ความเสี่ยง
และการควบคุม

การติดตาม
และการรายงาน
ความเสี่ยง

นโยบาย มาตรฐาน/
ว�ธีการและกระบวนการ/
ขั้นตอนด�านความเสี่ยง

บุคลากร เทคโนโลยีและข�อมูล

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
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2.3 กระบวันการบริหุ้ารควัามเส่�ย่ง

 การวางแผู้นธุรกิจ การบุริหารค้วามเสี�ย่งถืึอเป็นส่วนสำาค้้ญ่ในการวางแผ่นธุรกิจ การออกผ่ลิูตภ้ณฑ์์หรือ 
ทั้ำาธุรกรรมใหม่ รวมถึึงการกำาหนด้ทั้ิศทั้างแลูะระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ 

 การระบุและประเมินความเสี่ยง	ธนาค้ารจะใช้นโย่บุาย่ ระเบุีย่บุ/มาตรฐานการปฏิิบุ้ติงาน แนวทั้าง/ข้�นตอน
การปฏิิบุ้ติงาน เพ่�อให้การระบุุแลูะประเมินค้วามเสี�ย่งเป็นไปอย่่างมีระบุบุ

 การวัดความเสี่ยง ธนาค้ารจะใช้ระเบุีย่บุแลูะวิธีการว้ด้ค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ รวมทั้้�งการทั้ด้สอบุภาวะวิกฤต 
เพ่�อว้ด้ค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวม

 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ธนาค้ารจะใช้เพด้านแลูะการค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่งในการจ้ด้การ
ค้วามเสี�ย่งทั้ี�เกิด้ขึ�นให้อยู่่ภาย่ใต้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทีั้�ย่อมร้บุได้้ตามทั้ี�ค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติ ซีึ�งจะ
ต้องมีการติด้ตามแลูะทั้บุทั้วนเพด้าน/การค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่งด้้งกลู่าวอย่่างสมำ�าเสมอ เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุ
การเปลูี�ย่นแปลูงของค้วามต้องการทั้างธุรกิจ ภาวะตลูาด้ แลูะกฎระเบีุย่บุของหน่วย่งานราชการ รวมทั้้�ง 
มีการด้ำาเนินการเพ่�อลูด้ค้วามเสี�ย่งทั้ี�เกิด้ขึ�น

 การติดตามและการรายงานความเสี่ยง ธนาค้ารจะมีการติด้ตามแลูะราย่งานค้วามเสี�ย่งอย่่างต่อเนื�อง 
ทั้้�งแบุบุราย่ลููกค้้าแลูะแบุบุราย่พอร์ต (Portfolio) เพ่�อค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่งต่างๆ ให้อยู่่ภาย่ใต้ระด้้บุค้วามเสี�ย่ง
ทั้ี�ย่อมร้บุได้้ตามทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้

2.4 โครงสร้างการบริหุ้ารควัามเส่�ย่ง

 นโยบาย	มาตรฐาน/วิธีการ	และกระบวนการ	/	ขั�นตอนด้านความเสี่ยง ธนาค้ารจะบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่ง
ด้้านต่างๆ ตามหลู้กการทั้ี�กำาหนด้ไว้ ในนโย่บุาย่การบุริหารค้วามเสี�ย่งแต่ลูะประเภทั้ โด้ย่มีมาตรฐาน/ระเบุีย่บุ
วิธีการช่วย่กำาหนด้การบุ้งค้้บุใช้นโย่บุาย่ แลูะมีราย่ลูะเอีย่ด้ข้�นตอนการปฏิิบุ้ติงานเพ่�อช่วย่ในการนำานโย่บุาย่
ค้วามเสี�ย่งต่างๆ มาใช้ ในทั้างปฏิิบุ้ติ

 บุคลากร เนื�องจากธนาค้ารเป็นองค้์กรทั้ี�ต้องปร้บุเปลีู�ย่นอยู่่เสมอเพ่�อตอบุสนองต่อค้วามซี้บุซี้อนทั้ี�เพ่�มขึ�น 
ในการด้ำาเนินธุรกิจ รวมทั้้�งสภาวะเศรษฐกิจแลูะกฎระเบีุย่บุของหน่วย่งานราชการ ด้้งน้�นบุุค้ลูากรทั้ี�มี 
ค้วามสามารถึแลูะค้วามเชี�ย่วชาญ่จึงเป็นปัจจ้ย่สำาค้้ญ่เพ่�อให้การใช้กรอบุนโย่บุาย่ EWRM เป็นไปตาม
ว้ตถึุประสงค้์

 เทคโนโลยีและข้อมูล ธนาค้ารจะใช้การบุริหารจ้ด้การข้อมูลูแลูะเทั้ค้โนโลูยี่ทีั้�เหมาะสมในการบุริหาร 
ค้วามเสี�ย่ง

ธนาค้ารมุ่งทั้ี�จะใช้หลู้กการในการบุริหารค้วามเสี�ย่งทั้ี�เหมาะสมแลูะมีประสิทั้ธิผ่ลู เพ่�อให้ธนาค้ารมีผ่ลูประกอบุการทั้าง 
การเงินทีั้�ม้�นค้ง น่าเชื�อถืึอแลูะย้่�งยื่น รวมทั้้�งผ่ลูตอบุแทั้นจะต้องสอด้ค้ลู้องก้บุระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ธนาค้ารย่อมร้บุได้้ ทั้้�งนี�  
การประกอบุธุรกิจธนาค้ารต้องเผ่ชิญ่ก้บุค้วามเสี�ย่งหลู้ก 5 ด้้าน ได้้แก่ ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต (Credit Risk) ค้วามเสี�ย่ง
ด้้านตลูาด้ (Market Risk) ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง (Liquidity Risk) ค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ (Operational Risk) 
แลูะค้วามเสี�ย่งด้้านกลูยุ่ทั้ธ์ (Strategic Risk) 
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ในการค้วบุคุ้มดู้แลูการบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะการมีธรรมาภิบุาลูทั้ี�ด้ี ในป่ 2557 ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้แต่งต้�ง Board 
Risk Committee (BRC) เป็นค้ณะกรรมการทั้ี�มีค้วามเป็นอิสระเพ่�อกำาก้บุดู้แลูด้้านค้วามเสี�ย่ง โด้ย่ดู้แลูร้บุผ่ิด้ชอบุค้รอบุค้ลูุม
ค้วามเสี�ย่งทุั้กประเภทั้ อย่่างไรก็ตาม เนื�องจากการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน(Compliance) แลูะการบุริหารค้วามเสี�ย่ง (Risk 
Management) มีค้วามเกี�ย่วเนื�องก้นเป็นอย่่างมาก ค้ณะกรรมการธนาค้ารจึงได้้ปร้บุเปลูี�ย่นให้การกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน
อยู่่ภาย่ใต้อำานาจแลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของ BRC แทั้นค้ณะกรรมการตรวจสอบุ (Audit Committee: AC) แลูะเปลูี�ย่นชื�อ 
เป็น Board Risk and Compliance Committee (BRCC) โด้ย่ราย่งานตรงต่อค้ณะกรรมการธนาค้าร มีผ่ลูต้�งแต่ 
เด้ือนก้นย่าย่น 2562 เป็นต้นไป BRCC ประกอบุด้้วย่กรรมการ 5 ทั้่าน ซีึ�งมาจากกรรมการธนาค้ารทั้้�งหมด้ 

นอกจากนี� ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้แต่งต้�งค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่ง (Risk Management Committee: RMC) 
โด้ย่ให้ราย่งานตรงต่อ BRCC เพ่�อดู้แลูค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ แลูะเรื�องทั้ี�เกี�ย่วข้อง อาทิั้ ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต ค้วามเสี�ย่ง 
ด้้านปฏิิบุ้ติการ ค้วามเสี�ย่งด้้านชื�อเสีย่ง ค้วามเสี�ย่งด้้านเงินกองทัุ้น (เพ่�อกำาก้บุดู้แลูให้มีการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ Basel) 
เป็นต้นทั้้�งนี� RMC ประกอบุด้้วย่ผู่้มีค้วามรู้ ค้วามเชี�ย่วชาญ่แลูะประสบุการณ์ ทั้ำาหน้าทั้ี�ทั้บุทั้วนแลูะเสนอแนะนโย่บุาย่แลูะกรอบุ
การบุริหารค้วามเสี�ย่ง เพ่�อให้ BRCC แลูะ ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณา รวมทั้้�งกำาหนด้โค้รงสร้างการกำาก้บุดู้แลูในด้้านนี� 
เพ่�อให้ค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ มีการบุริหารจ้ด้การอย่่างมีประสิทั้ธิภาพแลูะประสิทั้ธิผ่ลู แลูะมีกระบุวนการพ่จารณาต้ด้สินใจ 
ทั้ี�โปร่งใส  นอกจากนี� BRCC ย้่งได้้แต่งต้�งค้ณะกรรมการคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์ (Asset Quality Committee: AQC) โด้ย่มี 
หน้าทั้ี�ในการพ่จารณาแลูะ/หรือให้ค้วามเห็นเกี�ย่วก้บุการบุริหารจ้ด้การลููกหนี�ทั้ี�มีปัญ่หาหรือค้าด้ว่าจะมีปัญ่หาเพ่�อขออนุม้ติ
ต่อค้ณะกรรมการธนาค้าร/ค้ณะกรรมการอื�นทีั้�เกี�ย่วข้อง(แลู้วแต่กรณี) ตลูอด้จนอนุม้ติแลูะให้ค้วามเห็นชอบุข้อเสนอแลูะ 
แผ่นงานการต้�งแลูะทั้บุทั้วนการต้�งสำารองลููกหนี�ทั้ี�มิใช่สินเชื�อราย่ย่่อย่ทั้ี�มีปัญ่หาหรือค้าด้ว่าจะมีปัญ่หา 

ทั้้�งนี� ธนาค้ารมีหน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งทั้ำาหน้าทั้ี�พ้ฒนาแลูะด้ำาเนินการตามนโย่บุาย่ กลูยุ่ทั้ธ์แลูะวิธีปฏิิบุ้ติในการบุริหาร
ค้วามเสี�ย่งภาย่ในธนาค้ารทั้ี�เหมาะสม รวมทั้้�งทั้ำาหน้าทั้ี�สน้บุสนุนการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของ BRCC RMC ค้ณะกรรมการพ่จารณา
สินเชื�อ (Credit Committee: CC) แลูะค้ณะกรรมการย่่อย่ภาย่ใต้ RMC ตลูอด้จนช่วย่ฝ�าย่จ้ด้การในการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
ทั้ี�เกิด้ขึ�นในการด้ำาเนินธุรกิจ โด้ย่เป็นหน่วย่งานอิสระจากหน่วย่งานธุรกิจอื�นๆ ทั้ี�มีธุรกรรมหรือกิจกรรมทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุ 
ค้วามเสี�ย่ง นอกจากนี� ย้่งได้้จ้ด้ต้�งหน่วย่งานบุริหารสินทั้ร้พย่์กลุู่มพ่เศษ (Special Assets Management) เพ่�อดู้แลูจ้ด้การ
สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพ รวมทั้้�งให้ค้ำาปรึกษาสำาหร้บุลููกหนี�ทั้ี�หากไม่ได้้ร้บุการบุริหารจ้ด้การจะกลูาย่เป็นสินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพ

2.5 ปัจจัย่ควัามเส่�ย่งต่่อการดำาเนินธุุรกิจ

ในสภาวะการด้ำาเนินธุรกิจปัจจุบุ้นทั้ี�มีค้วามผ่้นผ่วนแลูะค้วามไม่แน่นอน จากค้วามซี้บุซี้อนในการด้ำาเนินธุรกิจ สงค้รามการค้้า  
แลูะโรค้ระบุาด้ ตลูอด้จนสภาวะเศรษฐกิจทั้ี�ไม่เอื�ออำานวย่ ค้วามจำาเป็นแลูะการเปลูี�ย่นแปลูงอย่่างรวด้เร็วของแบุบุจำาลูอง
ธุรกิจแลูะพฤติกรรมในการด้ำาเนินธุรกิจ รวมถึึงประเด้็นค้วามเสี�ย่งด้้านสิ�งแวด้ลู้อมแลูะส้งค้มทั้ี�ผู่้ประกอบุการพึงปฎิบุ้ติ
ตามกฎระเบุีย่บุข้อบุ้งค้้บุ จะเป็นปัจจ้ย่ทั้ี�อาจทั้ำาให้เกิด้ค้วามเสี�ย่งอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ต่อการประกอบุธุรกิจ การด้ำาเนินงาน 
ฐานะการเงินแลูะผ่ลูการด้ำาเนินงาน หรือค้วามด้ำารงอยู่่ของธนาค้ารแลูะกลูุ่มธุรกิจ ธนาค้ารแลูะกลูุ่มธุรกิจจำาเป็นทั้ี�จะต้อง 
เสริมสร้างค้วามแข็งแกร่ง ค้วามย่ืด้หยุ่่น แลูะค้วามพร้อมทั้ี�จะรองร้บุต่อสถึานการณ์ด้้งกลู่าว เพ่�อให้สามารถึร้กษา 
ค้วามสามารถึในการแข่งข้น ค้วามม้�นค้ง แลูะค้วามย้่�งยื่นในการด้ำาเนินธุรกิจต่อไปในอนาค้ต โด้ย่การประเมินค้วามเสี�ย่ง 
แลูะผ่ลูกระทั้บุทั้ี�อาจจะเกิด้ขึ�นอย่่างต่อเนื�อง ปร้บุปรุงพ้ฒนากลูยุ่ทั้ธ์แผ่นธุรกิจแลูะโค้รงสร้างการด้ำาเนินงานให้สอด้ค้ลู้อง
แลูะทั้้นต่อสถึานการณ พ้ฒนาค้วามรู้ค้วามสามารถึของพน้กงาน แลูะมีหลู้กบุรรษ้ทั้ภิบุาลูทั้ี�ด้ีให้ย่ึด้ถึือปฏิิบุ้ติ

นอกจากนี� การประกอบุธุรกิจทั้ี�จะด้ำารงอยู่่ได้้อย่่างต่อเนื�องแลูะม้�นค้ง ต้องพึ�งพ่งคุ้ณภาพค้วามน่าเชื�อถึือแลูะการอยู่่รอด้ของ
คู้่ค้้า ลููกค้้าแลูะผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องเป็นอย่่างยิ่�ง นอกจากนี� ในการผ่ลูิตสินค้้าหรือบุริการของบุริษ้ทั้ ก็อาจขึ�นอยู่่ก้บุสภาพแวด้ลู้อม
หรือมีผ่ลูกระทั้บุด้้านส้งค้มแลูะสภาพแวด้ลู้อมได้้ ไม่ว่าทั้างตรงหรือทั้างอ้อม จึงต้องมีการวิเค้ราะห์ปัจจ้ย่ค้วามเสี�ย่งทีั้�อาจมี 
ผ่ลูกระทั้บุต่อคู้่ค้้า ลููกค้้าแลูะผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้อง ต่อเนื�องมาย้่งการประกอบุธุรกิจของธนาค้ารแลูะกลูุ่มธุรกิจอีกทั้อด้หนึ�งด้้วย่
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ทั้้�งนี� ธนาค้ารได้้มีการจ้ด้ต้�งหน่วย่งานวิเค้ราะห์ค้วามเสี�ย่ง (Risk Analytics) พร้อมจ้ด้ทั้ำามาตรการแลูะหลู้กเกณฑ์์ต่างๆ
ในการจ้บุว้ด้ค้วามเสี�ย่งด้้งกลู่าว รวมถึึงการเข้าร่วมบุริหารจ้ด้การลููกค้้าทั้ี�อาจมีปัญ่หาแลูะด้ำาเนินการแก้ไขลู่วงหน้า
อย่่างมีประสิทั้ธิภาพ ส่งผ่ลูให้ในช่วงทั้ี�ผ่่านมาภาย่ใต้สถึานการณ์โรค้ระบุาด้ COVID-19 ธนาค้ารสามารถึป้องก้นแลูะ 
ลูด้ค้วามเสี�ย่งส่วนสูญ่เสีย่ (Net at Risk ECL) ได้้อย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลู

ควัามเส่�ย่งด้านกลัยุ่ทธุ์

ค้วามเสี�ย่งด้้านกลูยุ่ทั้ธ์เป็นค้วามเสี�ย่งทั้ี�อาจเกิด้จากการสูญ่เสีย่ อ้นเป็นผ่ลูมาจากการพ่จารณาทั้ี�ไม่เพีย่งพอหรือ
ค้รอบุค้ลุูมซีึ�งอาจคุ้กค้ามการด้ำาเนินงานของธนาค้ารหรือเป็นผ่ลูทั้ำาให้ขาด้ค้วามได้้เปรีย่บุในการแข่งข้น หรือการขาด้
ทั้ร้พย่ากรแลูะมาตรการทั้ี�จำาเป็นต่อการบุรรลูุว้ตถึุประสงค้์เชิงกลูยุ่ทั้ธ์ 

เป้าหมาย่ทั้ี�สำาค้้ญ่ของการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านกลูยุ่ทั้ธ์ ค้ือ การร้กษาระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ด้ำาเนินการโด้ย่ธนาค้ารให้อยู่่ใน
ระด้้บุทั้ี�กำาหนด้ เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุกลูยุ่ทั้ธ์ ค้วามเพีย่งพอของสินทั้ร้พย่์แลูะเงินทุั้น โด้ย่ลูด้การเกิด้ค้วามสูญ่เสีย่ทั้ี�อาจ 
เกิด้ขึ�น ด้้งน้�นธนาค้ารมีการกำาหนด้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ (Risk Appetite) ซีึ�งอนุม้ติโด้ย่ค้ณะกรรมการธนาค้าร
ธนาค้ารมีกระบุวนการการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านกลูยุ่ทั้ธ์ประกอบุด้้วย่ การวางแผ่นธุรกิจ การวางแผ่นทั้างการเงิน 
การติด้ตามผ่ลูลู้พธ์ทั้ี�เกิด้ขึ�นจริงของแผ่นธุรกิจทั้ี�ได้้ร้บุการอนุม้ติ การวิเค้ราะห์ตลูาด้ การวิเค้ราะห์จุด้อ่อน จุด้แข็ง โอกาส
แลูะอุปสรรค้แลูะการปร้บุแผ่นธุรกิจให้สอด้ค้ลู้องก้บุสถึานการณ์ตามค้วามจำาเป็นแลูะเหมาะสม  ผู่้บุริหารระด้้บุสูงแลูะ 
ค้ณะกรรมการธนาค้ารมีส่วนร่วมอย่่างใกลู้ชิด้ตลูอด้กระบุวนการกำาหนด้แผ่นธุรกิจ หลู้งจากการด้ำาเนินการแลู้ว 
ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะฝ�าย่บุริหารทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จะติด้ตามผ่ลูแลูะทั้บุทั้วนผ่ลูลู้พธ์ทั้ี�เกิด้ขึ�นจริงเทั้ีย่บุก้บุเป้าหมาย่
แลูะแผ่นงาน

ควัามเส่�ย่งต่่อการลังทุนของผ้้ถืือหุ้ลัักทรัพย่์

ธนาค้ารมีผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่ ค้ือ CIMB Bank Berhad  ถึือหุ้นในธนาค้ารจำานวน 33,021,971,285 หุ้น ค้ิด้เป็นร้อย่ลูะ 
94.83 ของจำานวนหุ้นทั้ี�จำาหน่าย่ได้้แลู้วทั้้�งหมด้ของธนาค้าร ซีึ�งส้ด้ส่วนการถืึอหุ้นทั้ี�มากกว่าร้อย่ลูะ 75 ทั้ำาให้ผู่้ถึือหุ้น 
ราย่ใหญ่่ด้้งกลู่าวมีอำานาจในการค้วบุคุ้มธนาค้ารแลูะมีอิทั้ธิพลูต่อการต้ด้สินใจของธนาค้ารในทุั้กเรื�องทั้ี�ต้องได้้ร้บุอนุม้ติ
จากทั้ี�ประชุมผู่้ถึือหุ้น ด้้งน้�น ผู่้ถึือหุ้นราย่อื�นของธนาค้ารจึงมีค้วามเสี�ย่งจากการไม่สามารถึรวบุรวมค้ะแนนเสีย่งเพ่�อ 
ตรวจสอบุแลูะถึ่วงดุ้ลูเรื�องทั้ี�ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่นี�เสนอให้ทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นพ่จารณา 

อย่่างไรก็ตาม เนื�องจาก CIMB Bank Berhad เป็นธนาค้ารขนาด้ใหญ่่ในประเทั้ศมาเลูเซีีย่ กำาก้บุดู้แลูโด้ย่ธนาค้ารกลูางแห่ง
ประเทั้ศมาเลูเชีย่ อีกทั้้�ง ค้ณะกรรมการธนาค้ารของธนาค้ารเป็นผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ มีประสบุการณ์ทั้ี�เป็นย่อมร้บุในวงกว้าง ด้้งน้�น 
จึงเชื�อม้�นว่าธนาค้ารจะด้ำาเนินการบุริหารงานเพ่�อทั้ำาให้มูลูค้่าของกิจการเกิด้ประโย่ชน์สูงสุด้แก่ผู่้ถืึอหุ้น อย่่างไรก็ตาม 
การลูงทัุ้นในหลู้กทั้ร้พย่์มีค้วามเสี�ย่ง โด้ย่ราค้าของหลู้กทั้ร้พย่์จะเป็นไปตามผ่ลูการด้ำาเนินงานของธนาค้ารแลูะกลูไกของ
ตลูาด้ ผู่้ถึือหุ้นของธนาค้ารอาจไม่ได้้ร้บุผ่ลูตอบุแทั้นทั้ี�เหมาะสม หรือ ไม่ได้้ร้บุค้ืนเงินต้นทั้้�งจำานวนตามราค้าตลูาด้ของ
หลู้กทั้ร้พย่์
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ควัามเส่�ย่งด้านเครดิต่

ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รดิ้ตเป็นค้วามเสี�ย่งทั้ี�เกิด้จากการทั้ี�ลููกค้้าหรือคู้่ส้ญ่ญ่าไม่ยิ่นย่อมหรือไม่สามารถึปฏิิบุ้ติตามภาระหรือ
พ้นธะทั้ี�มีต่อธนาค้ารตามทั้ี�ระบุุไว้ในส้ญ่ญ่าเงินกู้หรือส้ญ่ญ่าผู่กพ้นอื�นๆ ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รดิ้ตอาจส่งผ่ลูให้คุ้ณภาพของ
สินเชื�อธนาค้ารด้้อย่ลูง ซีึ�งจะส่งผ่ลูต่อค้วามสามารถึในการทั้ำากำาไรแลูะระด้้บุเงินกองทัุ้น การบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต 
มีว้ตถึุประสงค้์หลู้กเพ่�อเสริมสร้างมูลูค้่าแก่ผู่้ถืึอหุ้น โด้ย่ราย่ได้้ทั้ี�ได้้ร้บุจะต้องสอด้ค้ลู้องแลูะคุ้้มค้่าก้บุระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�
ย่อมร้บุได้้ ทั้้�งนี� ภาย่ใต้นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต ธนาค้ารได้้จ้ด้ให้มีกระบุวนการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่ง เทั้ค้นิค้ 
การว้ด้ค้วามเสี�ย่งแลูะการค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่ง ตลูอด้จนมีการตรวจสอบุแลูะกลูไกในการถึ่วงดุ้ลูผ่่านการกำาหนด้หน้าทั้ี� 
อย่่างช้ด้เจน ระหว่างผู่้ทั้ำาหน้าทั้ี�ด้้านบุริหารค้วามส้มพ้นธ์ก้บุลููกค้้า (Relationship Manager: RM) ผู่้วิเค้ราะห์สินเชื�อ 
ผู่้ประเมินสินเชื�อ ผู่้อนุม้ติสินเชื�อ แลูะผู่้บุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่ง ขณะเด้ีย่วก้น ได้้มีการปร้บุปรุงกรอบุแลูะวิธีปฏิิบุ้ติการ 
เกี�ย่วก้บุการบุริหารค้วามเสี�ย่งสำาหร้บุธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในเค้รือ เพ่�อสน้บุสนุนการด้ำาเนินธุรกิจอย่่างต่อเนื�องแลูะสอด้ค้ลู้อง
ก้บุนโย่บุาย่การบุริหารค้วามเสี�ย่งของธนาค้ารแลูะกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีด้้วย่

ธนาค้ารได้้ปร้บุปรุงแลูะทั้บุทั้วนเค้รื�องมือในการประเมินค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รดิ้ตอย่่างต่อเนื�อง เพ่�อให้เหมาะสมก้บุประเภทั้
ลููกค้้าแลูะพอร์ตสินเชื�อของธนาค้ารทั้ี�เติบุโตขึ�น  ประกอบุด้้วย่ Corporate Rating Model ซีึ�งพ้ฒนาแลูะใช้สำาหร้บุลููกค้้า
บุรรษ้ทั้ธุรกิจหรือลููกค้้าขนาด้ใหญ่่ เค้รื�องมือจ้ด้ระด้้บุค้วามเสี�ย่ง SMEs Rating Model สำาหร้บุลููกค้้าขนาด้กลูางแลูะ
ขนาด้ย่่อมเค้รื�องมือจ้ด้ระด้้บุค้วามเสี�ย่ง Life Insurance Model แลูะ General Insurance Model สำาหร้บุลููกค้้ากลูุ่ม Life &  
Non-Life เค้รื�องมือจ้ด้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งสินเชื�อกลุู่มพ่เศษ (Specialised Lending Rating Model) ได้้แก่ Project Finance 
(PF) Model แลูะ Income Producing Real Estate (IPRE) สำาหร้บุลููกค้้าขนาด้เลู็ก ธนาค้ารได้้พ้ฒนาเค้รื�องมือใหม่ทั้ี�ช่วย่
ในการอนุม้ติสินเชื�อ SME Credit Underwriting Tool แลูะระบุบุประเมินโด้ย่ใช้ค้ะแนน (Credit Scoring) สำาหร้บุลููกค้้า 
ราย่ย่่อย่ทั้้�งสินเชื�อไม่มีหลู้กประก้นแลูะสินเชื�อมีหลู้กประก้นตลูอด้จนสินเชื�อเช่าซีื�อ ซีึ�งในปัจจุบุ้น ธนาค้ารมีระบุบุงานเพ่�อ
ใช้ในการจ้ด้ระด้้บุค้วามเสี�ย่ง การติด้ตามแลูะประเมินผ่ลูแบุบุจำาลูอง (model monitoring) ให้เป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพ
ทั้้�งนี� ธนาค้ารย่้งได้้ทั้ำาการกำาหนด้ระด้้บุคุ้ณภาพของสินเชื�อใหม่ของลููกค้้าราย่ย่่อย่ (Acquisition Quality Trigger: AQT) 
เพ่�อทั้ำาการเฝ้าติด้ตามคุ้ณภาพของสินเชื�อราย่ย่่อย่ให้มีประสิทั้ธิภาพมากขึ�น

ค้วามเสี�ย่งจากสินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพ (Non-performing Loan: NPL) เป็นค้วามเสี�ย่งทั้ี�สำาค้้ญ่ทั้ี�กระทั้บุต่อค้วามสามารถึ
ในการทั้ำากำาไรแลูะค้วามเพีย่งพอของเงินกองทุั้นของธนาค้าร  ด้้งน้�น ธนาค้ารจึงให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุการติด้ตามแลูะจ้ด้การ 
NPL อย่่างใกลู้ชิด้แลูะระม้ด้ระว้ง แลูะมีการต้�งสำารองค้่าเผ่ื�อหนี�สงส้ย่จะสูญ่อย่่างเพีย่งพอ  นอกจากนี� ธนาค้ารมีการติด้ตาม
ดู้แลูแลูะบุริหารจ้ด้การลููกค้้าทั้ี�มีปัญ่หาในเชิงรุกเพ่�อเป็นมาตรการป้องก้นไม่ให้สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพลูง สำาหร้บุการบุริหาร
ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รดิ้ตระด้้บุพอร์ตสินเชื�อ (Portfolio) น้�น ธนาค้ารตระหน้กถึึงค้วามเสี�ย่งจากการกระจุกต้วของสินเชื�อ 
โด้ย่มีการกำาหนด้เพด้านค้วามเสี�ย่ง (Risk Limits) ในระด้้บุทั้ี�เหมาะสม อาทั้ิ เพด้านค้วามเสี�ย่งของแต่ลูะประเทั้ศ เพด้าน 
ค้วามเสี�ย่งในการให้เงินกู้ย่ืมต่อกลูุ่มลููกค้้า เพด้านค้วามเสี�ย่งตามประเภทั้ธุรกิจทั้ี�มี Black แลูะ RAG (Red, Amber & Green) 
Indicators เพ่�อช่วย่ในการกำาหนด้เพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะค้วบุคุ้มการกระจุกต้วของสินเชื�อ ตลูอด้จนเพ่�อช่วย่ให้มีแนวทั้างทั้ี�
ช้ด้เจนในการปลู่อย่สินเชื�อ กลู่าวค้ือ “Black – สินเชื�อทั้ี�ค้วรหลูีกเลูี�ย่ง” “Red – ไม่ค้วรขย่าย่สินเชื�อ” “Amber – ระม้ด้ระว้ง
ในการพ่จารณาอนุม้ติสินเชื�อ” แลูะ “Green – ขย่าย่สินเชื�อ” นอกจากนี� ธนาค้ารได้้มีการจ้ด้ทั้ำาการทั้ด้สอบุภาวะวิกฤต 
เพ่�อประเมินผ่ลูกระทั้บุทั้ี�ธนาค้ารจะได้้ร้บุหากเกิด้เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจแลูะการเงินตกตำ�า ในกรณีทั้ี�เป็นไปได้้แลูะ 
กรณีรุนแรง  

ทัุ้กป่ธนาค้ารจะกำาหนด้แลูะทั้บุทั้วนระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ (Risk Appetite) ภาย่ใต้การค้าด้การณ์สภาวะเศรษฐกิจ 
ในป่น้�นๆ เพ่�อเป็นแนวทั้างให้การบุริหารจ้ด้การแลูะการขย่าย่ธุรกิจอยู่่ภาย่ใต้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�กำาหนด้ไว้ โด้ย่ได้้มีการ
ติด้ตามค้วบุคุ้มเป็นประจำาทัุ้กเด้ือนแลูะราย่งานต่อ RMC, BRCC แลูะค้ณะกรรมการธนาค้าร
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ควัามเส่�ย่งด้านต่ลัาด

ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้หมาย่ถึึงค้วามเปลูี�ย่นแปลูงหรือค้วามผ่้นผ่วนในมูลูค้่าของธุรกรรมหรือเงินลูงทัุ้นเพ่�อค้้า ด้้งน้�น 
ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้เกิด้ขึ�นเมื�อธนาค้ารมีการทั้ำาธุรกรรมทั้ี�มีค้วามเสี�ย่งจากค้วามผ่้นผ่วนของปัจจ้ย่ด้้านตลูาด้ อ้นได้้แก่
อ้ตราด้อกเบุี�ย่ อ้ตราแลูกเปลูี�ย่นเงินตราต่างประเทั้ศ แลูะราค้าของตราสารในตลูาด้ทัุ้นแลูะตลูาด้สินค้้าโภค้ภ้ณฑ์์ ซีึ�งอาจส่ง
ผ่ลูกระทั้บุในทั้างลูบุต่อราย่ได้้แลูะสถึานะเงินกองทุั้นของธนาค้ารได้้ ธนาค้ารจึงใช้นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ 
เพ่�อให้ม้�นใจว่ากฎระเบุีย่บุแลูะวิธีปฏิิบุ้ติเป็นไปตามกฎระเบุีย่บุของหน่วย่งานทั้างการแลูะนโย่บุาย่ของธนาค้าร ธนาค้ารมี 
หน่วย่งานทั้ี�ค้วบุคุ้มดู้แลูค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ ทีั้�เป็นอิสระจากหน่วย่งานทั้ี�ก่อให้เกิด้ค้วามเสี�ย่ง อีกทั้้�งธนาค้ารย่้งมี 
การประเมินแลูะกำาหนด้เงินทัุ้นสำารองเพ่�อรองร้บุค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ ซีึ�งเป็นไปตามเกณฑ์์ทั้ี�ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่กำาหนด้ 

ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ประกอบุด้้วย่

1.		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี�ย
ค้วามเสี�ย่งอ้ตราด้อกเบุี�ย่ของธุรกรรมในบุ้ญ่ชีเพ่�อการค้้าจะอยู่่ในการค้วบุคุ้มดู้แลูของ RMC ตามกรอบุนโย่บุาย่ทั้ี� 
ค้ณะกรรมการธนาค้ารกำาหนด้ โด้ย่ธนาค้ารมีการค้ำานวณราค้ายุ่ติธรรมของธุรกรรมในบุ้ญ่ชีเพ่�อการค้้าเป็นประจำาทัุ้กว้น
เพ่�อติด้ตามกำาไรแลูะขาด้ทัุ้นเมื�อเทั้ีย่บุก้บุราค้าตลูาด้ โด้ย่หน่วย่งานค้วบุคุ้มดู้แลูค้วามเสี�ย่งทั้ำาหน้าทั้ี�จ้ด้ทั้ำาราย่งานสถึานะ
ค้วามเสี�ย่งราย่ว้น มีการกำาหนด้ One Basis Point Shift (PV01) Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit แลูะ 
Stop Loss Trigger เพ่�อค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่งจากการเปลูี�ย่นแปลูงอ้ตราด้อกเบุี�ย่ทั้ี�อาจส่งผ่ลูกระทั้บุต่อราย่ได้้แลูะเงินทัุ้น
ของธนาค้าร ตลูอด้จนมีการจ้ด้ทั้ำาแลูะวิเค้ราะห์ผ่ลูการทั้ด้สอบุสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่่างสมำ�าเสมอ

2.		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการบุริหารค้วามเสี�ย่งจากการเปลูี�ย่นแปลูงของอ้ตราแลูกเปลูี�ย่นแลูะการร้กษาระด้้บุค้วามเสี�ย่งตามทั้ี�นโย่บุาย่ของ
ธนาค้ารกำาหนด้น้�น ธนาค้ารพย่าย่ามจ้ด้หาแหลู่งเงินทัุ้นทั้ี�เป็นสกุลูเด้ีย่วก้บุสกุลูเงินในการให้สินเชื�อ หรือใช้ตราสารอนุพ้นธ์
ในการป้องก้นค้วามเสี�ย่งจากอ้ตราแลูกเปลีู�ย่น นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งได้้กำาหนด้เพด้านค้วามเสี�ย่งทั้ี�เหมาะสม แย่กตาม
ประเภทั้ผ่ลิูตภ้ณฑ์์แลูะประเภทั้ค้วามเสี�ย่งต่าง ๆ  อาทิั้ FX Net Open Position Limit, Greek Limit, Value-at-Risk (VaR) Limit,  
แลูะ Stop Loss Trigger แลูะได้้ทั้ำาการประเมินมูลูค้่า Mark to Market ธุรกรรมเงินตราต่างประเทั้ศเป็นประจำาทัุ้กว้น ตลูอด้จน 
มีการจ้ด้ทั้ำาแลูะวิเค้ราะห์ผ่ลูการทั้ด้สอบุสภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่่างสมำ�าเสมอ

3.		 ความเสี่ยงด้านตลาดของตราสารในตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์์
ธนาค้ารไม่มีการทั้ำาธุรกรรมลูงทัุ้นในตราสารทัุ้นเพ่�อค้้านอกเหนือจากการเงินลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่หรือบุริษ้ทั้ในเค้รือของ
ธนาค้าร รวมถึึงหุ้นสาม้ญ่ทั้ี�ได้้ร้บุมาจากการปร้บุโค้รงสร้างหนี�ทั้ี�มีปัญ่หา แลูะในบุางกองทัุ้นรวมอส้งหาริมทั้ร้พย่์ทั้ี�พ่จารณา
แลู้วว่าเป็นอส้งหาริมทั้ร้พย่์ทั้ี�มีศ้กย่ภาพแลูะมีการบุริหารจ้ด้การทั้ี�ด้ี  สำาหร้บุตราสารอนุพ้นธ์ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุสินค้้าโภค้ภ้ณฑ์์
(Commodity Derivatives) ธนาค้ารบุริหารโด้ย่การปิด้ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ทั้้�งหมด้ จึงไม่มีค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ในบุ้ญ่ชี
เพ่�อค้้าของตราสารทัุ้นหรือสินค้้าโภค้ภ้ณฑ์์แต่อย่่างใด้

4.		 ความเสี่ยงด้านตลาดจากตัวแปรอ้างอิงอื่น
ธนาค้ารมีการการทั้ำาธุรกรรมเงินกู้ยื่มทั้ี�มีอนุพ้นธ์แฝง เพ่�อเป็นทั้างเลืูอกในการลูงทุั้นให้ก้บุลููกค้้า โด้ย่หากเป็นต้วแปร 
อ้างอิงอื�นๆ ทั้ี�ไม่ใช่อ้ตราด้อกเบุี�ย่แลูะอ้ตราแลูกเปลูี�ย่น ธนาค้ารบุริหารโด้ย่การปิด้ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ทั้้�งหมด้ จึงไม่มี
ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้จากต้วแปรอ้างอิงอื�นๆ
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ควัามเส่�ย่งด้านสภาพคลั่อง

ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง หมาย่ถึึง ค้วามเสี�ย่งทั้ี�ธนาค้ารไม่สามารถึชำาระเงินตามภาระผู่กพ้นภาย่ใต้ระย่ะเวลูาทั้ี�กำาหนด้ได้้  
ซีึ�งเป็นผ่ลูสืบุเนื�องจากการทั้ี�ไม่สามารถึแปลูงสินทั้ร้พย่์ในรูปต่างๆ กลู้บุมาเป็นเงินสด้ หรือจ้ด้หาเงินทัุ้นได้้ไม่ทั้้นเวลูา 
จึงอาจส่งผ่ลูกระทั้บุถึึงการด้ำาเนินงานประจำาว้น แลูะมีค้่าค้วามสูญ่เสีย่ทั้ี�ไม่สามารถึย่อมร้บุได้้ 

ว้ตถึุประสงค้์ของการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องของธนาค้าร ค้ือเพ่�อให้แน่ใจว่าธนาค้ารจะสามารถึตอบุสนอง
ภาระผู่กพ้นเงินสด้ได้้ภาย่ในเวลูาแลูะด้้วย่ต้นทุั้นทั้ี�เหมาะสมทั้้�งในปัจจุบุ้นแลูะอนาค้ต ด้้วย่เหตุนี� การบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้าน 
สภาพค้ลู่อง จึงเป็นการร้กษาระด้้บุสินทั้ร้พย่์สภาพค้ลู่องทั้ี�มีคุ้ณภาพด้ีแลูะมีการกระจาย่พอร์ตการลูงทัุ้นทั้ี�เหมาะสม  
รวมถึึงมีเงินทัุ้นต่างๆ รองร้บุทั้้�งภาย่ใต้ภาวะปกติแลูะภาวะวิกฤต เนื�องจากทั้ิศทั้างของธนาค้ารมุ่งเน้นในการขย่าย่ 
เค้รือข่าย่ตลูาด้ทั้ี�กว้างขวางขึ�น ธนาค้ารจึงมุ่งร้กษาฐานเงินฝากทั้ี�หลูากหลูาย่ ประกอบุด้้วย่เงินฝากออมทั้ร้พย่์ เงินฝาก
กระแสราย่ว้น แลูะเงินฝากประจำา เพ่�อให้มีฐานเงินทุั้นขนาด้ใหญ่่ทั้ี�มีเสถีึย่รภาพ อีกทั้้�งธนาค้ารย้่งค้งสำารองสภาพค้ลู่อง
บุางส่วนตลูอด้ทั้้�งป่ เพ่�อให้ม้�นใจว่าการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารมีเสถึีย่รภาพทั้้�งในเชิงโค้รงสร้าง กลูยุ่ทั้ธ์ แลูะวิธีปฏิิบุ้ติ

ปัจจ้ย่ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องทั้ี�สำาค้้ญ่ของธนาค้าร ได้้แก่ โค้รงสร้างของแหลู่งเงินทัุ้นแลูะการใช้ไปของเงินทัุ้นของธนาค้าร
การปร้บุต้วของธนาค้ารพาณิชย่์เพ่�อเพ่�มส้ด้ส่วนฐานเงินฝากทีั้�มีต้นทุั้นตำ�าทั้่ามกลูางสภาวะทีั้�อ้ตราด้อกเบีุ�ย่อยู่่ในระด้้บุตำ�า 
แลูะเพ่�อรองร้บุหลู้กเกณฑ์์การด้ำารงสินทั้ร้พย่์สภาพค้ลู่องเพ่�อรองร้บุสถึานการณ์ด้้านสภาพค้ลู่องทั้ี�มีค้วามรุนแรง  
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซีึ�งจะเน้นการขย่าย่เงินฝากกระแสราย่ว้นแลูะเงินฝากสะสมทั้ร้พย่์ทั้ี�ลููกค้้าใช้บุ้ญ่ชี 
ในการทั้ำาธุรกรรมทั้างการเงิน (Transactional Account) แลูะหลู้กเกณฑ์์การด้ำารงแหลู่งทั้ี�มาของเงินให้สอด้ค้ลู้องก้บุ 
การใช้ไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR) ซีึ�งเน้นการร้บุฝากเงิน การกู้ย่ืมเงิน แลูะส่วนของผู่้ถึือหุ้น ให้สอด้ค้ลู้อง 
ก้บุการลูงทัุ้น การปลู่อย่สินเชื�อ แลูะการก่อภาระผู่กพ้นในระย่ะ 1 ป่ข้างหน้า นอกจากนี� การด้ำาเนินนโย่บุาย่การเงินของ
ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่แลูะธนาค้ารกลูางของประเทั้ศสำาค้้ญ่ทั้้�วโลูกอาจส่งลูกระทั้บุโด้ย่ตรงต่อการเค้ลูื�อนย่้าย่เงินทัุ้น
ระหว่างประเทั้ศ แลูะส่งผ่ลูให้ตลูาด้การเงินมีค้วามผ่้นผ่วน ซีึ�งอาจส่งผ่ลูต่อสภาพค้ลู่องแลูะต้นทัุ้นในการจ้ด้หาเงินทัุ้น

ค้ณะกรรมการบุริหารสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ได้้ร้บุมอบุหมาย่ค้วาม
ร้บุผิ่ด้ชอบุในการค้วบุคุ้มแลูะบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง ซีึ�งจะประชุมอย่่างน้อย่เดื้อนลูะค้ร้�ง เพ่�อหารือเกี�ย่วก้บุ 
ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องแลูะโค้รงสร้างเงินทัุ้น รวมถึึงประมาณการแหลู่งเงินทัุ้นของธนาค้าร โด้ย่ ALCO เป็นผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุ
ในการจ้ด้การโด้ย่รวมแลูะการกำาก้บุดู้แลูสภาพค้ลู่อง แลูะให้ค้วามค้ิด้เห็น/ข้อเสนอแนะต่อนโย่บุาย่การบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้าน
สภาพค้ลู่อง ก่อนทั้ี�จะนำาเสนอต่อทีั้�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ นอกจากนี� ALCO ย้่งร้บุผิ่ด้ชอบุในการ
พ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุเพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะระด้้บุค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องทั้ี�ย่อมร้บุได้้ ก่อนเสนอต่อค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ โด้ย่มีหน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน (ALM) เป็นผู่้ร้บุผ่ิด้ชอบุในการกำาก้บุ
ดู้แลูตามกรอบุค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง โด้ย่ทั้ำางานใกลู้ชิด้ก้บุหน่วย่งานบุริหารเงินในการเฝ้าระว้งสภาวะตลูาด้ ในขณะทั้ี� 
หน่วย่งานด้้านธุรกิจต่างๆ ของธนาค้ารมีหน้าทั้ี�ร้บุผ่ิด้ชอบุในการสร้างแลูะร้กษาค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจทั้ี�แข็งแกร่งก้บุ 
ผู่้ฝากเงินแลูะแหลู่งเงินทัุ้นทั้ี�สำาค้้ญ่ ทั้้�งนี� หน่วย่งานบุริหารเงินทั้ำาหน้าทั้ี�เป็นผู่้บุริหารเงินทัุ้นโด้ย่รวมตามค้วามจำาเป็นหรือ
ในภาวะฉุกเฉิน ธนาค้ารมีการบุริหารจ้ด้การสภาพค้ลู่องอย่่างร้ด้กุมเพ่�อตอบุสนองค้วามต้องการในการด้ำาเนินงาน 
ประจำาว้น โด้ย่มีการว้ด้แลูะประมาณการกระแสเงินสด้อย่่างสมำ�าเสมอจากการค้รบุกำาหนด้ของสินทั้ร้พย่์ หนี�สิน 
ภาระผู่กพ้นนอกงบุดุ้ลู แลูะตราสารอนุพ้นธ์ ในช่วงเวลูาต่างๆ ในภาวะปกติแลูะภาวะวิกฤต สำาหร้บุการบุริหารค้วามเสี�ย่ง 
ด้้านสภาพค้ลู่องสำาหร้บุบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร เป็นลู้กษณะการบุริหารแบุบุรวมศูนย่์ (Centralised) 
ด้้งน้�น ธนาค้ารอาจพ่จารณาแลูะอนุม้ติวงเงินเพ่�อสน้บุสนุนสภาพค้ลู่องแก่บุริษ้ทั้เหลู่าน้�นตามวงเงินทั้ี�ได้้ร้บุอนุม้ติจาก
ค้ณะกรรมการธนาค้าร

ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องทั้ี�บุริหารโด้ย่ธนาค้ารจะอยู่่ภาย่ใต้เพด้านค้วามเสี�ย่ง แลูะระด้้บุค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง 
ทั้ี�ย่อมร้บุได้้ (Management Action Triggers: MATs) เพ่�อแจ้งเตือนผู่้บุริการถึึงสภาวะแลูะแรงกด้ด้้นด้้านสภาพค้ลู่อง 
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ทั้ี�เกิด้ขึ�น นโย่บุาย่การบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องของธนาค้าร รวมทั้้�งสมมติฐานแลูะเพด้านค้วามเสี�ย่งจะมี 
การทั้บุทั้วนเป็นประจำาทัุ้กป่ หรือเมื�อมีการเปลูี�ย่นแปลูงอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ ในการเปลูี�ย่นแปลูงกฎระเบีุย่บุ แลูะการเปลูี�ย่นแปลูง
ค้วามต้องการทั้างธุรกิจแลูะสภาวะตลูาด้ ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องมีการตรวจสอบุเป็นประจำาทัุ้กว้น เพ่�อให้สอด้ค้ลู้อง
ก้บุเกณฑ์์ค้วามเสี�ย่งภาย่ใน แลูะหลู้กเกณฑ์์การกำาก้บุดู้แลูด้้านสภาพค้ลู่องของหน่วย่งานราชการ

ธนาค้ารมีการจ้ด้ทั้ำาแผ่นฉุกเฉินด้้านสภาพค้ลู่องเพ่�อแจ้งเตือนแลูะช่วย่ให้ผู่้บุริหารของธนาค้ารจ้ด้การได้้อย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลู
ในช่วงวิกฤตสภาพค้ลู่องแลูะภาย่ใต้สภาวะตลูาด้ทั้ี�ไม่เอื�ออำานวย่ แผ่นด้้งกลู่าวประกอบุด้้วย่สององค้์ประกอบุสำาค้้ญ่ ค้ือ
ระบุบุเตือนภ้ย่ลู่วงหน้า (Early Warning System: EWS) แลูะทั้ีมผู่้บุริหารในภาวะวิกฤตสภาพค้ลู่อง (Funding Crisis  
Management Team: FCMT) โด้ย่ EWS ได้้ร้บุการออกแบุบุมาเพ่�อแจ้งเตือนผู่้บุริหารของธนาค้าร เมื�อใด้ก็ตามทั้ี�อาจมี 
ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง โด้ย่จะมีกรอบุการวิเค้ราะห์ในการตรวจสอบุปัญ่หาการขาด้สภาพค้ลู่องแลูะการประเมิน 
ค้วามต้องการเงินทัุ้นแลูะกลูยุ่ทั้ธ์ในอนาค้ตหากเกิด้วิกฤตสภาพค้ลู่อง EWS ด้้งกลู่าวประกอบุด้้วย่ชุด้ต้วชี�ว้ด้ (ทีั้�มีการ
ติด้ตามเทั้ีย่บุก้บุเกณฑ์์ทั้ี�กำาหนด้ไว้) ทั้ี�น่าเชื�อถึือ โด้ย่สามารถึส่งส้ญ่ญ่าณค้วามแข็งแกร่งทั้างการเงินแลูะค้วามม้�นค้งของ
ธนาค้ารได้้ การทั้ด้สอบุสภาวะวิกฤตด้้านต่างๆ รวมถึึงด้้านสภาพค้ลู่องของธนาค้ารจะด้ำาเนินการทัุ้กค้รึ�งป่ เพ่�อระบุุจุด้ 
ทั้ี�มีค้วามเปราะบุาง (Vulnerable Areas) ในพอร์ต แลูะว้ด้ผ่ลูกระทั้บุทั้างการเงิน ซีึ�งจะช่วย่ให้ผู่้บุริหารของธนาค้ารสามารถึ
ด้ำาเนินการแก้ไขลู่วงหน้าได้้ ธนาค้ารมีการจ้ด้ทั้ำาโมเด้ลูสถึานการณ์จำาลูองสภาวะวิกฤต 3 แบุบุคื้อ วิกฤตเฉพาะธนาค้าร 
(Bank Idiosyncratic Crisis: BISC) วิกฤตตลูาด้โด้ย่รวม (Market-Wide Crisis: MWC) แลูะกรณีรวมวิกฤต (Combined 
Crisis: CC) โด้ย่สมมติฐานทั้ี�ใช้ ได้้แก่ อ้ตราการไหลูออกของเงินฝาก อ้ตราเบิุกใช้วงเงินภาระผู่กพ้น แลูะส่วนลูด้มูลูค้่า 
ของสินทั้ร้พย่์สภาพค้ลู่อง ซีึ�งได้้จ้ด้ทั้ำาเป็นเอกสารแลูะนำาเสนอผ่ลูการทั้ด้สอบุต่อ ALCO แลูะค้ณะกรรมการธนาค้าร 
ผ่ลูการทั้ด้สอบุทั้ี�ผ่่านมาได้้ชี�ให้เห็นว่าธนาค้ารมีสภาพค้ลู่องเพีย่งพอทั้ี�จะตอบุสนองค้วามต้องการสภาพค้ลู่องภาย่ใต้ 
เงื�อนไขการทั้ด้สอบุในภาวะวิกฤตต่างๆ

ควัามเส่�ย่งด้านอัต่ราดอกเบ่�ย่ในบัญชำ่เพ่�อการธุนาคาร

ค้วามเสี�ย่งด้้านอ้ตราด้อกเบุี�ย่ในบุ้ญ่ชีเพ่�อการธนาค้าร (Interest Rate Risk in Banking Book: IRRBB) หมาย่ถึึง 
ค้วามเสี�ย่งทั้ี�เกิด้จากการทั้ี�สินทั้ร้พย่์ หนี�สิน แลูะราย่การนอกงบุดุ้ลูทั้ี�อยู่่ในบุ้ญ่ชีเพ่�อการธนาค้ารมีรอบุระย่ะเวลูาการปร้บุ 
ด้อกเบีุ�ย่หรือการค้รบุกำาหนด้ส้ญ่ญ่าไม่ตรงก้น หรือเมื�ออ้ตราด้อกเบุี�ย่อ้างอิงของสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สินมีการเปลูี�ย่นแปลูง 
โด้ย่ไม่สอด้ค้ลู้องก้น ซีึ�งมีผ่ลูกระทั้บุต่อราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่สุทั้ธิแลูะ / หรือมูลูค้่าทั้างเศรษฐกิจของผู่้ถึือหุ้น (Economic Value 
of Equity: EVE) 

ปัจจ้ย่หลู้กสำาหร้บุค้วามเสี�ย่งด้้านอ้ตราด้อกเบุี�ย่ ได้้แก่ สภาวะทั้างเศรษฐกิจต่างๆ อ้ตราเงินเฟั้อ แลูะการด้ำาเนินนโย่บุาย่
การเงินของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่แลูะธนาค้ารกลูางของประเทั้ศสำาค้้ญ่ทั้้�วโลูก ซีึ�งอาจส่งผ่ลูโด้ย่ตรงต่อทั้ิศทั้างแลูะระด้้บุ
ของอ้ตราด้อกเบุี�ย่ หรือการเค้ลูื�อนย่้าย่เงินทัุ้นระหว่างประเทั้ศ แลูะส่งผ่ลูกระทั้บุทั้างอ้อมมาย้่งอ้ตราด้อกเบุี�ย่ นอกจากนี�
การแข่งข้นเพ่�อเพ่�มหรือร้กษาส่วนแบุ่งการตลูาด้ของธนาค้ารพาณิชย่์ในด้้านเงินฝากแลูะสินเชื�อ อาจส่งผ่ลูทั้ำาให้ราย่ได้้
ด้อกเบุี�ย่สุทั้ธิของธนาค้ารลูด้ลูงด้้วย่

ธนาค้ารบุริหารจ้ด้การค้วามผ่้นผ่วนของอ้ตราด้อกเบุี�ย่ผ่่านนโย่บุาย่ทั้ี�กำาหนด้ขึ�นโด้ย่ ALCO ทั้้�งนี� IRRBB ทั้ี�ด้ำาเนินการ 
โด้ย่ธนาค้ารจะเป็นไปตามระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ซีึ�งได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร โด้ย่ ALCO ได้้ร้บุมอบุหมาย่
จากค้ณะกรรมการธนาค้ารให้ราย่งานต่อ BRCC ด้้วย่การสน้บุสนุนจากหน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสินทั้ร้พย่์แลูะ 
หนี�สิน (ALM) ในสาย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่ง แลูะหน่วย่งานบุริหารเงินกองทุั้นแลูะงบุดุ้ลูในสาย่งานการเงิน ทั้้�งนี� ALCO  
จะร้บุผ่ิด้ชอบุในการตรวจสอบุแลูะติด้ตามงบุดุ้ลู การบุริหารธุรกิจ กลูยุ่ทั้ธ์การป้องก้นค้วามเสี�ย่ง แลูะภาพรวมของอ้ตรา
ด้อกเบุี�ย่ เพ่�อให้ม้�นใจได้้ว่า IRRBB จะอยู่่ภาย่ใต้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ โด้ย่มีหน่วย่งานบุริหารเงินร้บุผิ่ด้ชอบุ 
ในการบุริหารจ้ด้การ IRRBB ราย่ว้น แลูะปิด้ฐานะในบุ้ญ่ชีเพ่�อการธนาค้าร (Gapping) รวมทั้้�งด้ำาเนินการตามของกลูยุ่ทั้ธ์
การป้องก้นค้วามเสี�ย่ง

65 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



IRRBB ว้ด้จากมูลูค้่าทั้างเศรษฐกิจของผู่้ถืึอหุ้น (EVE) ซีึ�งเป็นมาตรการว้ด้ผ่ลูกระทั้บุระย่ะย่าวของการเค้ลูื�อนไหวอย่่าง 
ฉ้บุพลู้นของอ้ตราด้อกเบุี�ย่ทั้ี�ค้รอบุค้ลูุมสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สินท้ั้�งหมด้ของธนาค้าร โด้ย่กำาหนด้แลูะประเมินค้วามเสี�ย่ง 
จากอ้ตราด้อกเบุี�ย่เป็นค้่าใช้จ่าย่ต่อมูลูค้่าทั้างเศรษฐกิจของผู่้ถืึอหุ้น (เช่น มูลูค้่าปัจจุบุ้นของราย่ได้้แลูะเงินทุั้นทั้ี�ค้าด้ว่า 
จะเกิด้ขึ�นในอนาค้ต) เนื�องจากมูลูค้่าพอร์ตสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สินจะเพ่�มขึ�นแลูะลูด้ลูงตามการเปลูี�ย่นแปลูงของอ้ตราด้อกเบุี�ย่ 
มาตรการนี�จะช่วย่ให้ธนาค้ารสามารถึประเมินค้วามเสี�ย่งแลูะผ่ลูกระทั้บุต่อเงินทุั้นโด้ย่เน้นสถึานะของบุ้ญ่ชีเพ่�อการธนาค้าร 
ในปัจจุบุ้นทั้้�งนี� EVE จะค้ำานวณโด้ย่ใช้ Re-pricing Gap ในการวิเค้ราะห์ผ่ลูกระทั้บุทีั้�เกิด้จากการเค้ลูื�อนไหวของ 
อ้ตราด้อกเบุี�ย่ของสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สินในช่วงเวลูาต่างๆ ก้น 

การกำาหนด้เพด้านค้วามเสี�ย่ง (MATs) เป็นมาตรการในการตรวจสอบุเพ่�อค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่งก่อนทั้ี�จะเกิด้ขึ�นจาก 
ผ่ลูกระทั้บุต่อราย่ได้้ด้อกเบีุ�ย่สุทั้ธิ (NII) แลูะค้วามอ่อนไหวของ EVE (EVE Sensitivity) โด้ย่จะราย่งานผ่ลูการวิเค้ราะห ์
ด้้งกลู่าวต่อ ALCO,  RMC,  BRCC แลูะค้ณะกรรมการธนาค้าร เป็นประจำาทัุ้กเด้ือน

ธนาค้ารบุริหารค้วามเสี�ย่งจากอ้ตราด้อกเบุี�ย่ โด้ย่การปร้บุโค้รงสร้างสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุแนวโน้ม
อ้ตราด้อกเบุี�ย่ทั้ี�ค้าด้การณ์ โด้ย่ค้ำานึงถึึงการเปลูี�ย่นแปลูงของ NII แลูะ EVE สำาหร้บุผ่ลูของการทั้ด้สอบุในภาวะวิกฤต 
จะใช้ในการกำาหนด้กลูยุ่ทั้ธ์งบุดุ้ลูทั้ี�เหมาะสมก้บุสภาพแวด้ลู้อมทั้างธุรกิจ เพ่�อให้บุรรลุูเป้าหมาย่ผ่ลูตอบุแทั้นทั้างธุรกิจ 
ทั้ี�ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้

ควัามเส่�ย่งด้านปฏิิบัต่ิการ

ค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ หมาย่ถึึงค้วามเสี�ย่งทั้ี�จะเกิด้ค้วามเสีย่หาย่ทั้้�งทั้างตรงแลูะทั้างอ้อมอ้นเนื�องมาจากกระบุวนการ
ค้วบุคุ้มทีั้�ไม่เพีย่งพอ โด้ย่อาจเกี�ย่วข้องก้บุกระบุวนการปฏิิบุ้ติงานภาย่ใน บุุค้ลูากร ระบุบุงาน หรือเหตุการณ์ภาย่นอก  รวมทั้้�ง 
ปัจจ้ย่ค้วามเสี�ย่งอื�นๆ อาทิั้ การขาด้การกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี หรือค้วามรู้ค้วามสามารถึของฝ�าย่จ้ด้การ เป็นต้น ปัจจ้ย่
เหลู่านี�สามารถึส่งผ่ลูกระทั้บุเชิงลูบุต่อผ่ลูประกอบุการด้้านการเงินแลูะเงินกองทัุ้นของธนาค้ารได้้ 

เพ่�อให้การบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการมีประสิทั้ธิผ่ลู ธนาค้ารจึงได้้จ้ด้ให้มีนโย่บุาย่แลูะแนวทั้างการปฏิิบุ้ติงาน เพ่�อ
ให้ธนาค้ารมีการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งทั้ี�เหมาะสมแลูะมีประสิทั้ธิภาพเทีั้ย่บุเทั้่ามาตรฐานสากลู มีค้วามโปร่งใส แลูะ
สอด้ค้ลู้องตามหลู้กธรรมาภิบุาลู ทั้้�งนี� RMC มีอำานาจหน้าทั้ี�กำาหนด้แลูะนำาเสนอต่อค้ณะกรรมการธนาค้าร หรือ BRCC 
ตามอำานาจทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่ เพ่�ออนุม้ตินโย่บุาย่แลูะแนวทั้างปฏิิบุ้ติงานในการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการทั้ี�เป็นไป
ตามหลู้กปฏิิบุ้ติสากลู  นอกจากนี� ธนาค้ารย่้งได้้แต่งต้�งค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ (Operational  
Risk Committee: ORC) เพ่�อหารือ พ่จารณากลู้�นกรอง ประเมิน แลูะให้ค้ำาแนะนำาในประเด้็นต่างๆ ทีั้�เกี�ย่วข้องก้บุ 
ค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ แลูะย้่งค้รอบุค้ลูุมถึึงเหตุการณ์ทัุ้จริตทั้ี�อาจเกิด้ขึ�น โด้ย่มีปัจจ้ย่สำาค้้ญ่ทั้ี�ทั้ำาให้เกิด้ค้วามเสี�ย่ง 
ได้้แก่ ด้้านบุุค้ลูากร กระบุวนการ ระบุบุ แลูะเหตุการณ์ภาย่นอก 

มาตรฐานการปฏิิบุ้ติงานค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการของธนาค้าร ค้ือ การกำาหนด้ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุในการบุริหารจ้ด้การ 
ค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการร่วมก้นก้บุหน่วย่งานต่างๆ ทั้้�งในด้้านธุรกิจ ด้้านผ่ลิูตภ้ณฑ์์ การบุริการ แลูะระบุบุสน้บุสนุน
การปฏิิบุ้ติงาน  โด้ย่ได้้ร้บุค้วามร่วมมือจากผู่้บุริหารหน่วย่งานตลูอด้จนพน้กงานผู่้ปฏิิบุ้ติการในหน่วย่งานน้�นๆ รวมถึึง 
การปฏิิบุ้ติตามนโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูทั้้�งภาย่ในแลูะภาย่นอก กฎระเบุีย่บุข้อบุ้งค้้บุของหน่วย่งานค้วบุคุ้มทั้ี�เกี�ย่วข้อง 
ตลูอด้จนนโย่บุาย่แลูะมาตรฐานการปฏิิบุ้ติงาน ทั้้�งนี� เพ่�อให้ม้�นใจว่าหน่วย่งานต่างๆ ได้้มีการปลููกฝังว้ฒนธรรมการปฏิิบุ้ติ
ตามกฎเกณฑ์์แลูะการบุริหารค้วามเสี�ย่งภาย่ในหน่วย่งานของตน จึงมีการแต่งต้�งผู่้ประสานงานด้้านกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน
แลูะบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ (Risk and Control Officer: RCO/Designated Compliance & Operational Risk 
Officer: DCORO) เพ่�อติด้ตามดู้แลูให้มีการปฏิิบุ้ติตามนโย่บุาย่แลูะวิธีปฏิิบุ้ติในการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ 
ในหน่วย่งานน้�นๆ 
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หน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการจะทั้ำาหน้าทั้ี�พ้ฒนาเค้รื�องมือ ระบุบุ แลูะกระบุวนการให้สามารถึระบุุ ประเมิน
ค้วบุคุ้ม ราย่งานแลูะติด้ตามค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการให้สอด้ค้ลู้องก้บุนโย่บุาย่ค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการของธนาค้าร
แลูะเป็นไปตามมาตรฐานสากลู

ทั้้�งนี� หน่วย่งานต่างๆ ภาย่ในธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ในเค้รือของธนาค้าร จะต้องมีการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติ
การโด้ย่ใช้เค้รื�องมือหรือกระบุวนการต่อไปนี�

1.		 การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง	(Risk	and	Control	Self-Assessment)
ทัุ้กหน่วย่งานจะต้องประเมินค้วามเสี�ย่งแลูะค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่งด้้วย่ตนเองแลูะราย่งานผ่ลูต่องานบุริหารค้วามเสี�ย่ง  
ราย่งานเหลู่านี�จะใช้เพ่�อประเมินแลูะวิเค้ราะห์ค้วามเสี�ย่งทั้ี�เกิด้ขึ�นโด้ย่รวมแลูะใช้เป็นข้อมูลูในการกำาหนด้แผ่นด้ำาเนินการ 
แก้ไขแลูะติด้ตามนอกจากนี� ธนาค้ารย้่งมีการทั้บุทั้วนในระด้้บุหน่วย่งาน เพ่�อพ่จารณาว่าโค้รงสร้างแลูะกระบุวนการทั้ำางาน 
ของหน่วย่งานเหลู่าน้�นมีค้วามเหมาะสมหรือไม่ อ้นจะเป็นการช่วย่ลูด้อุปสรรค้ในการปฏิิบุ้ติงาน รวมทั้้�งแก้ไขปัญ่หา 
ทั้ี�เกิด้ขึ�นได้้อย่่างตรงจุด้แลูะทั้้นเวลูา ตลูอด้จนมีการกำาหนด้หน้าทั้ี�การติด้ตามดู้แลูค้วามเสี�ย่งสำาหร้บุผู่้ปฏิิบุ้ติงาน 
ทั้้�วทั้้�งองค้์กรอย่่างมีประสิทั้ธิภาพแลูะประสิทั้ธิผ่ลู ซีึ�งรวมถึึงการกำาหนด้ขอบุเขตหน้าทั้ี�ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุแลูะอำานาจ 
ในการอนุม้ติทั้ี�ช้ด้เจน มีระบุบุตรวจสอบุแลูะถึ่วงดุ้ลูอำานาจ รวมทั้้�งมีการดู้แลูเรื�องค้วามปลูอด้ภ้ย่ของข้อมูลู ซีึ�งทั้ำาให้ 
มีค้วามม้�นใจได้้ว่าธนาค้ารสามารถึด้ำาเนินธุรกิจได้้อย่่างต่อเนื�องแลูะสอด้ค้ลู้องตามหลู้กธรรมาภิบุาลู โด้ย่เป็นทีั้�ย่อมร้บุ
ตามมาตรฐานสากลู

2.		 การรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิิบัติการ	(Loss	Event	Data	Reports)
ธนาค้ารกำาหนด้ให้ทัุ้กหน่วย่งานมีหน้าทั้ี�ราย่งานข้อมูลูค้วามเสีย่หาย่ผ่่านช่องทั้างทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้ การราย่งานข้อมูลู
ค้วามเสีย่หาย่นี�จะช่วย่ให้หน่วย่งานต่างๆ สามารถึระบุุสาเหตุทั้ี�แทั้้จริงของเหตุการณ์ค้วามเสีย่หาย่ แลูะพ้ฒนาปร้บุปรุง
กระบุวนการค้วบุคุ้มแลูะบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการของตน แลูะป้องก้นมิให้เกิด้เหตุการณ์ค้วามเสีย่หาย่เช่นเด้ีย่วก้นนี� 
ขึ�นอีกในอนาค้ต ข้อมูลูการราย่งานเหตุการณ์ค้วามเสีย่หาย่ด้้งกลู่าวจะมีการรวบุรวมแลูะวิเค้ราะห์เชิงสถึิติ เพ่�อพ้ฒนา
แลูะกำาหนด้รูปแบุบุการค้ำานวณเงินกองทัุ้นรองร้บุค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการของธนาค้าร

3.		 ดัชนีชี�วัดความเสี่ยงหลัก	(Key	Risk	Indicators:	KRI)
ธนาค้ารได้้นำา KRI มาใช้เป็นเค้รื�องมือในการติด้ตามแลูะบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ โด้ย่ช่วย่ค้าด้การณ์
การเปลีู�ย่นแปลูงภาพรวมค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ (Operational Risk Profiles) ขององค้์กร ทั้้�งนี� ส้ญ่ญ่าณเตือน 
ลู่วงหน้าทั้ี�หน่วย่งานได้้ร้บุจากการจ้ด้ทั้ำา KRI จะทั้ำาให้ฝ�าย่จ้ด้การทั้ราบุเกี�ย่วก้บุการเปลีู�ย่นแปลูงของสภาวะค้วามเสี�ย่ง 
แลูะประสิทั้ธิผ่ลูของระบุบุค้วบุคุ้ม ทั้ำาให้สามารถึติด้ตามแลูะบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งก่อนทีั้�จะเกิด้ค้วามเสีย่หาย่  
เป็นการลูด้ค้วามเสี�ย่งแลูะป้องก้นค้วามเสีย่หาย่ทั้ี�อาจเกิด้ขึ�นจากค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการได้้ลู่วงหน้า 

4.		 การบริหารจัดการประเด็นข้อบกพร่องในการควบคุม	(Control	Issue	Management:	CIM)
ประเด้็นข้อบุกพร่องในการค้วบุคุ้มถึือเป็นช่องว่างในการค้วบุคุ้มการปฏิิบุ้ติงานของธนาค้าร ซีึ�งการออกแบุบุระบุบุค้วบุคุ้ม 
ทีั้�ไม่เพีย่งพอหรือไม่มีประสิทั้ธิผ่ลู อาจเป็นสาเหตุทั้ี�อาจทั้ำาให้ค้วามเสี�ย่งทั้ี�ค้งเหลูืออยู่่ (Residual Risk) เกินระด้้บุค้วามเสี�ย่ง 
ทั้ี�กำาหนด้ของธนาค้าร สำาหร้บุบุริหารจ้ด้การข้อบุกพร่องเหลู่านี� ธนาค้ารได้้พ้ฒนาแนวทั้างปฏิิบุ้ติงานบุริหารจ้ด้การ 
ประเด้็นข้อบุกพร่องในการค้วบุคุ้มขึ�นเพ่�อเป็นกรอบุในการบุริหารจ้ด้การอย่่างเป็นระบุบุ โด้ย่จุด้ประสงค้์ของแนวทั้าง
ปฏิิบุ้ติงานด้้งกลู่าวเพ่�อให้ธนาค้ารม้�นใจว่าประเด้็นข้อบุกพร่องต่างๆ ได้้ถึูกระบุุแลูะจำาแนกออกมา รวมถึึงมีการกำาก้บุ
ดู้แลูให้ประเด้็นปัญ่หามีการแก้ไขหรือมีการราย่งานต่อผู่้บุริหารระด้้บุสูงของธนาค้ารเพ่�อให้เข้าใจแลูะประเมินค้วามเสี�ย่ง
ของธนาค้ารต่อไป

5.		 กระบวนการอนุมัติการออกผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่	(New	Product	Approval	Process)
ธนาค้ารให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุการพ้ฒนาผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่แลูะการปร้บุปรุงกระบุวนการปฏิิบุ้ติงาน จึงได้้กำาหนด้กระบุวนการ
พ่จารณาอนุม้ติผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่ทั้ี�เข้มงวด้โด้ย่ให้ระบุุแลูะประเมินค้วามเสี�ย่งทั้ี�ค้รอบุค้ลุูมค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง
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เช่น ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ ค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ เป็นต้น รวมถึึงกำาหนด้ให้มีการพ่จารณา
ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่อย่่างค้รอบุค้ลูุมทัุ้กด้้านโด้ย่ค้ณะทั้ำางานแลูะหน่วย่งานธุรกิจทั้ี�เกี�ย่วข้อง ก่อนเสนอลูงนามอนุม้ติแลูะนำา
ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ออกสู่ตลูาด้ รวมถึึงจ้ด้ให้มีการทั้บุทั้วนผ่ลูิตภ้ณฑ์์ทั้ี�ได้้ร้บุอนุม้ติเป็นประจำาทัุ้กป่

6.		 แผู้นรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan)
ธนาค้ารกำาหนด้ให้มีการพ้ฒนาแลูะบุริหารจ้ด้การค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ โด้ย่ทั้ี�ทัุ้กหน่วย่งานธุรกิจของธนาค้าร รวมถึึง
บุริษ้ทั้ในเค้รือต้องวิเค้ราะห์ผ่ลูกระทั้บุทั้างธุรกิจของงานทั้ี�สำาค้้ญ่ แลูะด้ำาเนินการเขีย่นแผ่นค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจตาม
ผ่ลูของการวิเค้ราะห์ ตลูอด้จนให้มีการทั้ด้สอบุแผ่นค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ/แผ่นฉุกเฉิน อย่่างน้อย่ป่ลูะ 1 ค้ร้�ง เพ่�อให้
ม้�นใจว่าเมื�อเกิด้เหตุการณ์วิกฤตใด้ๆ จนส่งผ่ลูให้งานทั้ี�สำาค้้ญ่ของธนาค้ารชะง้กง้น ธนาค้ารจะสามารถึกู้งานทั้ี�สำาค้้ญ่น้�น 
กลู้บุค้ืนมาแลูะให้บุริการได้้อย่่างต่อเนื�องภาย่ในเวลูาทั้ี�ได้้กำาหนด้ไว้ ทั้้�งนี� เพ่�อเป็นการร้กษาชื�อเสีย่งแลูะค้วามเชื�อม้�น 
ของลููกค้้าทั้ี�มีต่อธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในเค้รือ

7.		 กระบวนการรับเร่่องร้องเรียน	(Complaint	Management	Process)	
ธนาค้ารตระหน้กถึึงค้วามเสี�ย่งด้้านชื�อเสีย่ง (Reputation Risk) แลูะค้วามพึงพอใจของลููกค้้า จึงกำาหนด้ให้มีหน่วย่งานแลูะ
วิธีปฏิิบุ้ติในการร้บุเรื�องร้องเรีย่นจากลููกค้้า โด้ย่จ้ด้ต้�งหน่วย่งานกลูางอิสระในการบุริหารจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นของลููกค้้า
ได้้แก่ หน่วย่งานบุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า หรือ Customer Experience Management (CX) โด้ย่ทั้ำางานร่วมก้บุ 
หน่วย่งานทั้ี�มีหน้าทั้ี�ดู้แลูลููกค้้า แลูะหน่วย่งานอื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการร้บุเรื�องร้องเรีย่นของลููกค้้าได้้ โด้ย่หน่วย่งาน 
บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้าเป็นผู่้บุริหารจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นของลููกค้้าผ่่านนโย่บุาย่แลูะกระบุวนการทั้ี�จ้ด้ต้�งขึ�นตาม
หลู้กเกณฑ์์ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุแลูะหน่วย่งานราชการต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง เพ่�อให้ม้�นใจว่าเรื�องร้องเรีย่นต่างๆ ได้้ร้บุการด้ำาเนิน
การแก้ไขจากหน่วย่งานผู่้เชี�ย่วชาญ่เฉพาะเรื�องอย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลู เป็นธรรม แลูะทั้้นเหตุการณ์

นอกจากนี� หน่วย่งานบุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้าย่้งนำาเสนอข้อมูลูค้วามรู้เกี�ย่วก้บุลููกค้้าจากผ่ลูสำารวจตลูอด้จน 
ค้วามค้ดิ้เหน็แลูะค้ำาแนะนำาของลูกูค้า้ทั้ี�รวบุรวมจากชอ่งทั้างตา่งๆ เพ่�อใชใ้นการพฒ้นาปรบุ้ปรงุประสบุการณล์ูกูค้้าให้ด้ีย่ิ�งขึ�น 
อย่่างต่อเนื�องในทุั้กๆ ด้้าน อ้นจะนำาไปสู่การสร้างค้วามผู่กพ้นของลููกค้้าก้บุธนาค้าร โด้ย่การจ้ด้เตรีย่มข้อมูลูค้วามรู้
เกี�ย่วก้บุลููกค้้า แลูะโค้รงการต่างๆ ทั้ี�จะนำาไปสู่การปร้บุปรุงประสบุการณ์ลููกค้้า เพ่�อเสนอต่อค้ณะกรรมการบุริหารจ้ด้การ
ประสบุการณ์ของลููกค้้า (Thailand Customer Experience Committee) แลูะค้ณะกรรมการอื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง

ทั้้�งนี� ในช่วงทั้ี�มีการแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19  ต้�งแต่ป่ 2563 ธนาค้ารออกมาตรการช่วย่เหลูือลููกค้้าสินเชื�อผู่้ได้้ร้บุ 
ผ่ลูกระทั้บุทั้างเศรษฐกิจ โด้ย่หน่วย่งานบุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้ามีส่วนร่วมในการบุริหารจ้ด้การการสื�อสารก้บุลููกค้้า
เพ่�อเข้าร่วมมาตรการ แลูะทั้ำาหน้าทั้ี�บุริหารจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นทั้ี�เกี�ย่วเนื�องก้บุมาตรการด้้งกลู่าวของลููกค้้า เพ่�อให้ม้�นใจ
ว่าทัุ้กๆ เสีย่งจากลููกค้้าแลูะทัุ้กประเด้็นข้อติด้ข้ด้ต่างๆ จะได้้ร้บุการพ่จารณาแลูะแก้ไขอย่่างรวด้เร็วแลูะย้่�งย่ืน

8.		 การตรวจสอบภายในและการกำากับการปฏิิบัติงาน
ธนาค้ารมีหน่วย่งานตรวจสอบุภาย่ในแลูะหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงานเป็นหน่วย่งานอิสระทั้ี�ช่วย่ค้ณะกรรมการ 
ตรวจสอบุ (AC) แลูะ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ในการทั้ำาหน้าทั้ี�ตรวจสอบุแลูะกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน 
โด้ย่หน่วย่งานตรวจสอบุภาย่ในซีึ�งราย่งานตรงต่อ AC ทั้ำาหน้าทั้ี�ตรวจสอบุการบุริหารจ้ด้การแลูะการปฏิิบุ้ติงานของ 
หน่วย่งานต่างๆ ให้เป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพแลูะประสิทั้ธิผ่ลูตามหลู้กการบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะการค้วบุคุ้มภาย่ใน 
ทั้ี�ด้ี ส่วนหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงานซีึ�งราย่งานตรงต่อ BRCC ทั้ำาหน้าทั้ี�ติด้ตามค้วบุคุ้มการด้ำาเนินงานของธนาค้าร 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย่แลูะกฎระเบุีย่บุของหน่วย่งานต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจของธนาค้าร
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ควัามเส่�ย่งท่�เก่�ย่วัข้องกับการลังทุนในต่่างประเทศ

ธนาค้ารไม่มีนโย่บุาย่ทั้ี�จะลูงทัุ้นในตราสารทัุ้นต่างประเทั้ศ โด้ย่ในปัจจุบุ้นธนาค้ารมีการถึือหุ้นในบุริษ้ทั้ในต่างประเทั้ศเป็น
จำานวนทั้ี�ไม่มีน้ย่สำาค้้ญ่

2.6 นโย่บาย่แลัะกระบวันการท่�เก่�ย่วัโย่งกับการบริหุ้ารจัดการควัามเส่�ย่ง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

ค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง หมาย่ถึึง ค้วามเสี�ย่งทั้ี�ไม่สามารถึชำาระเงินตามภาระผู่กพ้นภาย่ใต้ระย่ะเวลูาทั้ี�กำาหนด้ได้้  
เป็นผ่ลูสืบุเนื�องจากการทั้ี�ไม่สามารถึแปลูงสินทั้ร้พย่์ประเภทั้ต่างๆ ให้เป็นเงินสด้ หรือไม่สามารถึจ้ด้หาเงินทุั้นได้้ทั้้นการณ์ 
ซีึ�งอาจส่งผ่ลูกระทั้บุต่อการด้ำาเนินงานประจำาว้นแลูะเกิด้ค้่าค้วามสูญ่เสีย่ทั้ี�ไม่สามารถึย่อมร้บุได้้ 

ว้ตถึุประสงค้์ของการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องของธนาค้าร ค้ือ เพ่�อให้ม้�นใจได้้ว่าธนาค้ารจะสามารถึตอบุสนอง
ต่อภาระผู่กพ้นเงินสด้ได้้ในเวลูาทั้ี�เหมาะสมแลูะมีประสิทั้ธิภาพทั้้�งในปัจจุบุ้นแลูะอนาค้ต ด้้วย่เหตุนี� การบุริหารค้วามเสี�ย่ง
ด้้านสภาพค้ลู่อง จึงเป็นการร้กษาระด้้บุสินทั้ร้พย่์สภาพค้ลู่องทั้ี�มีคุ้ณภาพด้ี แลูะมีการกระจาย่พอร์ตการลูงทุั้นรวมถึึง
แหลู่งเงินทัุ้นต่างๆ ทั้ี�เหมาะสม ภาย่ใต้ภาวะปกติแลูะภาวะวิกฤต แลูะเนื�องจากทั้ิศทั้างของธนาค้ารทั้ี�มุ่งเน้นในการขย่าย่
เค้รือข่าย่แลูะตลูาด้ให้กว้างขวางขึ�น ธนาค้ารจึงให้ค้วามสำาค้้ญ่ในการร้กษาฐานเงินฝากทั้ี�หลูากหลูาย่ ประกอบุด้้วย่  
เงินฝากออมทั้ร้พย่์ เงินฝากกระแสราย่ว้น แลูะเงินฝากประจำา เพ่�อให้มีฐานเงินทัุ้นขนาด้ใหญ่่ทั้ี�มีเสถีึย่รภาพ อีกทั้้�งธนาค้าร
ย้่งค้งสำารองสภาพค้ลู่องบุางส่วนตลูอด้ท้ั้�งป่ เพ่�อให้ม้�นใจได้้ว่าการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารจะมีเสถีึย่รภาพทั้้�งใน 
เชิงกลูยุ่ทั้ธ์ โค้รงสร้าง แลูะวิธีปฏิิบุ้ติ

ค้ณะกรรมการบุริหารสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน (Asset and Liability Management Committee: ALCO) ได้้ร้บุมอบุหมาย่ 
ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุในการค้วบุคุ้มแลูะบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสาพค้ลู่อง ซีึ�งจะจ้ด้ประชุมอย่่างน้อย่เดื้อนลูะค้ร้�ง เพ่�อหารือ 
เกี�ย่วก้บุค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องแลูะโค้รงสร้างเงินทัุ้น รวมถึึงแผ่นงานด้้านแหลู่งเงินทัุ้นของธนาค้าร โด้ย่ค้ณะกรรมการ
ALCO เป็นผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุในการบุริหารจ้ด้การโด้ย่รวมแลูะการกำาก้บุดู้แลูสภาพค้ลู่อง แลูะให้ค้วามค้ิด้เห็น/ข้อเสนอแนะ 
เกี�ย่วก้บุนโย่บุาย่การบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง ก่อนเสนอทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ
นอกจากนี�ค้ณะกรรมการ ALCO ย้่งร้บุผ่ิด้ชอบุในการพ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุเพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะระด้้บุค้วามเสี�ย่ง
ด้้านสภาพค้ลู่องทั้ี�ย่อมร้บุได้้ ก่อนเสนอต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ โด้ย่มีหน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้าน
สินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน (ALM) เป็นผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุในการกำาก้บุดู้แลูตามกรอบุค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่อง ซีึ�งทั้ำางานใกลู้ชิด้ก้บุ
หน่วย่งานบุริหารเงินในการเฝ้าระว้งสภาวะตลูาด้ ในขณะทั้ี�หน่วย่งานด้้านธุรกิจต่างๆ ของธนาค้ารมีหน้าทั้ี�ร้บุผิ่ด้ชอบุในการ
สร้างแลูะร้กษาค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจทั้ี�แข็งแกร่งก้บุผู่้ฝากเงินแลูะแหลู่งเงินทัุ้นทั้ี�สำาค้้ญ่ ทั้้�งนี� หน่วย่งานบุริหารเงินทั้ำาหน้าทั้ี�
เป็นผู่้บุริหารเงินทัุ้นโด้ย่รวมตามค้วามจำาเป็นหรือในภาวะฉุกเฉิน ธนาค้ารมีการบุริหารจ้ด้การสภาพค้ลู่องอย่่างร้ด้กุม 
เพ่�อตอบุสนองค้วามต้องการในการด้ำาเนินงานประจำาว้น โด้ย่มีการว้ด้แลูะประมาณการกระแสเงินสด้อย่่างสมำ�าเสมอจาก
การค้รบุกำาหนด้ของสินทั้ร้พย่์ หนี�สิน ภาระผู่กพ้นนอกงบุดุ้ลู แลูะตราสารอนุพ้นธ์ ในช่วงเวลูาต่างๆ ท้ั้�งในภาวะปกติแลูะ 
ภาวะวิกฤต ในส่วนของการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องสำาหร้บุบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร 
จะมีลู้กษณะการบุริหารแบุบุรวมศูนย่์ (Centralised) ด้้งน้�น ธนาค้ารอาจพ่จารณาแลูะอนุม้ติวงเงินเพ่�อสน้บุสนุน 
สภาพค้ลู่องของบุริษ้ทั้เหลู่าน้�น ตามวงเงินทั้ี�ได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร

ธนาค้ารจะย้่งค้งให้ค้วามสำาค้้ญ่ในการขย่าย่แลูะพ้ฒนาฐานลููกค้้าราย่ย่่อย่ เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุการเติบุโตของสินทั้ร้พย่์
ของธนาค้าร โด้ย่หนึ�งในกลูยุ่ทั้ธ์การบุริหารสภาพค้ลู่องของธนาค้าร ได้้แก่ การผ่ลู้กด้้นการขย่าย่เงินฝากออมทั้ร้พย่์ 
แลูะเงินฝากกระแสราย่ว้น (CASA) รวมทั้้�งเงินฝากประจำาราย่ย่่อย่ ซีึ�งเป็นแหลู่งเงินทัุ้นทั้ี�มีต้นทัุ้นการเงินตำ�าแลูะม้�นค้ง  
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ในขณะทั้ี�เงินฝาก ต้�วแลูกเงิน หุ้นกู้ระย่ะส้�น แลูะหุ้นกู้อนุพ้นธ์จากลููกค้้าบุรรษ้ทั้ธุรกิจหรือลููกค้้าราย่ใหญ่่ ซีึ�งมีค้วามอ่อนไหว 
ในด้้านราค้ามากกว่าลููกค้้าราย่ย่่อย่ จะใช้เป็นช่องทั้างในการบุริหารค้วามสมดุ้ลูของการระด้มเงินทุั้นแลูะสภาพค้ลู่องของ
ธนาค้าร โด้ย่ธนาค้ารมีทั้ีมงานทั้ี�ร้บุผ่ิด้ชอบุในการวางกลูยุ่ทั้ธ์การตลูาด้ให้เหมาะสมสำาหร้บุลููกค้้าแต่ลูะกลูุ่มแลูะสร้าง 
ค้วามส้มพ้นธ์ก้บุลููกค้้าให้แข็งแกร่งยิ่�งขึ�น อ้นจะนำาไปสู่การร้กษาการเติบุโตของเงินฝากในระย่ะย่าว นอกจากนี� ธนาค้าร 
มีการจ้ด้ทั้ำาระบุบุเตือนค้วามเสี�ย่งด้้านสภาพค้ลู่องลู่วงหน้า (Early Warning System) ซีึ�งจะมีการติด้ตามดู้แลูอย่่างใกลู้ชิด้
ตลูอด้จนมีแผ่นระด้มสภาพค้ลู่องในภาวะฉุกเฉิน ซีึ�งจะทั้ำาให้ผู่้บุริหารระด้้บุสูงของธนาค้ารสามารถึด้ำาเนินมาตรการต่างๆ 
ได้้อย่่างมีประสิทั้ธิภาพในภาวะทั้ี�ขาด้สภาพค้ลู่องตลูอด้จนภาวะตลูาด้ทั้ี�ไม่เอื�ออำานวย่ได้้อย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลู

การอนุมัติสินเชื่อ

ธนาค้ารมีกระบุวนการอนุม้ติสินเชื�อประเภทั้ทั้ี�มิใช่ราย่ย่่อย่ โด้ย่มีการอนุม้ติโด้ย่ค้ณะกรรมการพ่จารณาสินเชื�อ แลูะอำานาจ
อนุม้ติเฉพาะในการอนุม้ติร่วมก้นของหน่วย่งานบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะหน่วย่งานธุรกิจ (Joint Delegation Authority: JDA) 
การอนุม้ติโด้ย่ JDA มีการกำาหนด้หลู้กเกณฑ์์โด้ย่พ่จารณาจากระด้้บุวงเงินกลูุ่มลููกค้้า (Group Exposure) ระด้้บุค้วามเสี�ย่ง 
ของกลุู่มลููกค้้า (Global Group Rating) แลูะค้วามคุ้้มมูลูหนี�ของหลู้กประก้น (Loan-to-Collateral Value) ในการกำาหนด้
ระด้้บุอนุม้ติ ซีึ�งจะช่วย่ลูด้ภาระของค้ณะกรรมการพ่จารณาสินเชื�อ แลูะทั้ำาให้กระบุวนการอนุม้ติสินเชื�อเป็นไปอย่่างรวด้เร็ว
ขึ�น ในกรณีทั้ี�ลููกค้้าราย่ใด้ไม่อยู่่ในเกณฑ์์ทั้ี� JDA สามารถึอนุม้ติได้้ ให้นำาเสนอต่อค้ณะกรรมการพ่จารณาสินเชื�อเป็น 
ผู่้พ่จารณาอนุม้ติ 

นโยบายหลักประกัน	

ธนาค้ารมีนโย่บุาย่การให้สินเชื�อโด้ย่ให้ค้วามสำาค้้ญ่ต่อค้วามสามารถึในการชำาระหนี� โด้ย่จะพ่จารณากระแสเงินสด้จากการ
ด้ำาเนินงานตามปกติของลููกค้้าแลูะแหลู่งอื�นๆ ทั้ี�จะนำามาชำาระหนี�ได้้  อย่่างไรก็ตาม ธนาค้ารก็ให้ค้วามสำาค้้ญ่ต่อหลู้กประก้น
ทั้ี�จะมาค้ำ�าประก้นการกู้ย่ืมด้้วย่ เพ่�อใช้เป็นหลู้กประก้นของการชำาระหนี�แลูะช่วย่บุรรเทั้าค้วามเสีย่หาย่ของธนาค้ารกรณี 
ทีั้�ลููกหนี�ผ่ิด้น้ด้ชำาระหนี� สินทั้ร้พย่์ทั้ี�ธนาค้ารจะพ่จารณาร้บุไว้เป็นหลู้กประก้นประกอบุด้้วย่ เงินฝาก พ้นธบุ้ตรร้ฐบุาลู  
ตราสารหนี� ตราสารทุั้น ทั้ี�ด้ิน สิ�งปลููกสร้าง เค้รื�องจ้กร เป็นต้น โด้ย่พ่จารณามูลูค้่าหลู้กประก้นแลูะส้ด้ส่วนของวงเงิน 
ต่อมูลูค้่าหลู้กประก้นให้เหมาะสมก้บุระด้้บุค้วามเสี�ย่งของการให้สินเชื�อ อ้นด้้บุเค้รดิ้ตของผู่้กู้แลูะสภาพค้ลู่องของหลู้กประก้น  
โด้ย่ธนาค้ารมีนโย่บุาย่การประเมินราค้าแลูะตีราค้าหลู้กประก้นให้เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์การบุริหารค้วามเสี�ย่งอย่่างม ี
ประสิทั้ธิผ่ลูแลูะเป็นไปตามตามหลู้กเกณฑ์์ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ โด้ย่หลู้กประก้นทั้ี�ธนาค้ารร้บุไว้จะต้องมีการประเมิน
ราค้าแลูะค้วามถึี�ในการประเมินทั้ี�เป็นไปตามนโย่บุาย่ทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้

หลักเกณฑ์์การควบคุมดูแลและการติดตามหนี�	

ธนาค้ารได้้กำาหนด้หลู้กเกณฑ์์การปฏิิบุ้ติงานในการบุริหารแลูะติด้ตามหนี�ทั้ี�มีปัญ่หาแลูะทั้ี�มีแนวโน้มทั้ี�จะมีปัญ่หา  (Watch-list)  
อย่่างใกลู้ชิด้ เพ่�อให้สามารถึแก้ปัญ่หาได้้อย่่างรวด้เร็ว มีประสิทั้ธิภาพ แลูะเพ่�อให้การปฏิิบุ้ติงานในเรื�องการติด้ตามหนี� 
มีปัญ่หาเป็นมาตรฐานเด้ีย่วก้น โด้ย่ธนาค้ารได้้กำาหนด้แนวทั้างการปฏิิบุ้ติในการติด้ตามลููกหนี�ทั้ี�มีแนวโน้มทั้ี�จะมีปัญ่หา 
แลูะมีการทั้บุทั้วนแนวทั้างการปฏิิบุ้ติอย่่างสมำ�าเสมอเพ่�อปร้บุปรุงประสิทั้ธิภาพให้ดี้ย่ิ�งขึ�น นอกเหนือไปจากการจ้ด้ช้�น
ลููกหนี�ตามทั้ี�ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่กำาหนด้แลู้ว ธนาค้ารย้่งมีการจ้ด้ช้�นหนี�ตามเกณฑ์์คุ้ณภาพ (Qualitative Criteria) 
ซีึ�งเป็นการจ้ด้ช้�นลู่วงหน้าสำาหร้บุลููกหนี�ทั้ี�มีส้ญ่ญ่าณบุ่งชี�ว่าอาจมีปัญ่หาก่อนทั้ี�จะมีการผ่ิด้น้ด้ชำาระหนี� ทั้้�งนี� เพ่�อให้การ
บุริหารจ้ด้การคุ้ณภาพกลูุ่มลููกหนี�ทั้ี�ค้าด้ว่าจะมีปัญ่หาของธนาค้ารเป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพมากขึ�น ธนาค้ารจึงได้้จ้ด้ทั้ำา
แนวทั้างการติด้ตามแลูะราย่งานผ่ลูลููกหนี�กลูุ่มด้้งกลู่าวขึ�นเรีย่กว่า Early Warning Process เพ่�อใช้เป็นแนวทั้างให้ก้บุผู่้จ้ด้การ
ลููกค้้าส้มพ้นธ์ (Relationship Manager: RM) ในการตรวจสอบุสถึานะของลููกหนี�อย่่างสมำ�าเสมอ โด้ย่มีการกำาหนด้ Early  
Warning Indicators ซีึ�งหากพบุว่ามีแนวโน้มทั้ี�จะเป็นปัญ่หาในอนาค้ต จะได้้มีการกำาหนด้แผ่นการปฏิิบุ้ติต่อลููกหนี�ด้้งกลู่าว
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ให้เหมาะสมแลูะทั้้นทั้่วงทั้ีเพ่�อลูด้ค้วามเสี�ย่งให้แก่ธนาค้าร ทั้้�งนี� ลููกหนี�ทั้ี�ค้าด้ว่าจะมีปัญ่หาด้้งกลู่าว จะถูึกจ้ด้ให้เป็นลููกหนี� 
กลูุ่ม Watch List โด้ย่แบุ่งเป็น 3 ระด้้บุตามค้วามรุนแรงของปัญ่หาแลูะค้วามเสี�ย่ง ค้ือ Watch List – Low, Watch List – Medium 
แลูะ Watch List – High ในส่วนของกลูุ่ม Watch List – Low แลูะ Watch List – Medium ย่้งถึือว่าเป็นลููกหนี�จ้ด้ช้�นปกติ
ของธนาค้าร (Performing – Stage 1) ขณะทั้ี�กลูุ่ม Watch List – High  ถึือเป็นลููกหนี�ทั้ี�มีการเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ของ
ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต (Under-performing – Stage 2) โด้ย่ลููกหนี�กลูุ่ม Watch List ทั้้�ง 3 ระด้้บุด้้งกลู่าว รวมถึึงลููกหนี� 
ทั้ี�เป็นสินเชื�อทั้ี�ไม่ก่อให้เกิด้ราย่ได้้ ทีั้�มีย่อด้หนี�เกินกว่า 10 ลู้านบุาทั้ขึ�นไป จะมีการราย่งานสถึานะแลูะค้วามค้ืบุหน้าในการ
แก้ไขปัญ่หาต่อค้ณะกรรมการคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์ (Asset Quality Committee: AQC) เป็นประจำาทัุ้กเด้ือน 

ค้ณะกรรมการคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์ จ้ด้ต้�งขึ�นเพ่�อติด้ตาม ดู้แลู ให้ค้ำาแนะนำาแลูะพ่จารณาอนุม้ติการจ้ด้การหนี�ของลููกหนี� 
กลูุ่มด้้งกลู่าว รวมถึึงลููกหนี�กลุู่มอื�นทั้ี�ธนาค้ารต้องดู้แลูใกลู้ชิด้ เพ่�อให้ธนาค้ารสามารถึจ้ด้การหนี�ทั้ี�มีปัญ่หาแลูะหนี�ทีั้�ม ี
แนวโน้มจะมีปัญ่หาได้้อย่่างมีประสิทั้ธิภาพมากขึ�น ทั้้�งในการปร้บุระด้้บุการจ้ด้ช้�นลููกหนี� การต้�งสำารอง แลูะการด้ำาเนินการ 
เพ่�อเรีย่กค้ืนหนี� ซีึ�งจะเป็นการช่วย่ลูด้ค้วามเสีย่หาย่ของธนาค้ารแลูะทั้ำาให้ธนาค้ารมีโอกาสได้้ร้บุเงินค้ืนจากสินเชื�อทั้ี�มี
ปัญ่หากลู้บุมาสูงขึ�น

นอกจากนี� ในส่วนของสินเชื�อทั้ี�ไม่ก่อให้เกิด้ราย่ได้้ (Non-Performing Loan: NPL) แลูะสินทั้ร้พย่์รอการขาย่  
(Non-Performing Asset: NPA)  ธนาค้ารได้้ปร้บุปรุงนโย่บุาย่การบุริหารแลูะหลู้กเกณฑ์์การค้ำานวณมูลูค้่าเพ่�อการ
จำาหน่าย่จากการคิ้ด้ลูด้กระแสเงินสด้ทั้ี�ค้าด้ว่าจะได้้ร้บุ (Discounted Cash Flow) แลูะมูลูค้่าราค้าตลูาด้ (Fair Market 
Value) โด้ย่ให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุค้วามโปร่งใส สามารถึตรวจสอบุได้้ แลูะช่วย่ลูด้ค้วามเสีย่หาย่ต่อธนาค้าร

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี�	

ธนาค้ารมีนโย่บุาย่ทั้ี�จะด้ำาเนินการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี�ของลููกหนี�ทั้ี�ให้ค้วามร่วมมือ มีศ้กย่ภาพ แลูะมีแนวโน้มสามารถึ
ปฏิิบุ้ติตามเงื�อนไขทั้ี�ตกลูงก้นใหม่ได้้ ทั้้�งนี� เพ่�อให้ธนาค้ารแลูะลููกหนี�ได้้ร้บุประโย่ชน์จากการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี�ร่วมก้น 
กลู่าวค้ือ ธนาค้ารมีโอกาสได้้ร้บุชำาระหนี�ค้ืนสูงสุด้ หรือมีส่วนสูญ่เสีย่ตำ�าสุด้ ในขณะทั้ี�ลููกหนี�ย้่งค้งสามารถึด้ำาเนินธุรกิจได้้
ต่อไป แต่อาจจะต้องร้บุค้วามสูญ่เสีย่บุางส่วนของตนด้้วย่ โด้ย่ธนาค้ารจะด้ำาเนินการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี�ตามหลู้กเกณฑ์์
ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ แลูะระม้ด้ระว้งมิให้เป็นการหลูีกเลีู�ย่งการจ้ด้ช้�นหนี� การก้นเงินสำารองเพ่�ม แลูะหลู้กเกณฑ์์การ
ระง้บุร้บุรู้ด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุเป็นราย่ได้้

ธนาค้ารพ่จารณาการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี� โด้ย่ธนาค้ารจะถึือปฏิิบุ้ติตามหลู้กเกณฑ์์ ข้�นตอน แลูะวิธีการทั้ี�กำาหนด้
ไว้สำาหร้บุกระบุวนการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี�ซีึ�งค้รอบุค้ลุูมการวิเค้ราะห์ลููกหนี� การอนุม้ติ การจ้ด้ทั้ำาเอกสารส้ญ่ญ่า 
การติด้ตามแลูะประเมินผ่ลู ซีึ�งการปฏิิบุ้ติด้้งกลู่าวจะต้องสอด้ค้ลู้องก้บุกฎข้อบุ้งค้้บุของทั้างการแลูะของธนาค้าร นอกเหนือ 
จากหน่วย่งานภาย่ในของธนาค้ารเป็นผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุในการด้ำาเนินการแลูะประสานงานในการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี�แลู้ว  
บุางกรณีธนาค้ารอาจมอบุหมาย่ให้บุุค้ค้ลูทั้ี�สามทั้ี�เป็นผู่้ชำานาญ่การเฉพาะซีึ�งได้้ร้บุอนุญ่าตให้ประกอบุธุรกิจทั้ี�ปรึกษา 
ทั้างการเงินให้เป็นทั้ี�ปรึกษาทั้างการเงินหรือทั้ำาการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี�แทั้นธนาค้ารได้้ โด้ย่เงื�อนไขปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี� 
จะต้องนำาเสนอขออนุม้ติต่อค้ณะกรรมการธนาค้าร หรือค้ณะกรรมการพ่จารณาสินเชื�อ หรือค้ณะกรรมการคุ้ณภาพ 
สินทั้ร้พย่์ หรือผู่้มีอำานาจอนุม้ติตามค้ำาส้�งของธนาค้าร

นโยบายการทำาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

เพ่�อให้เป็นไปตามหลู้กธรรมาภิบุาลูทั้ี�ด้ี ธนาค้ารได้้จ้ด้ทั้ำานโย่บุาย่การทั้ำาธุรกรรมภาย่ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน สำาหร้บุใช้
เป็นแนวทั้างในการบุริหารค้วามเสี�ย่งการทั้ำาธุรกรรมภาย่ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินให้เป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพ สามารถึ
ระบุุ ว้ด้ ติด้ตามแลูะค้วบุคุ้มค้วามเสี�ย่งทั้ี�อาจเกิด้ขึ�นจากการทั้ำาธุรกรรมต่างๆ ได้้
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นโย่บุาย่ฉบุ้บุนี�กำาหนด้ให้การทั้ำาธุรกรรมภาย่ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์์ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
กลู่าวค้ือ กระบุวนการในการทั้ำาธุรกรรมภาย่ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินจะต้องเป็นกระบุวนการเด้ีย่วก้บุการทั้ำาธุรกรรม
ก้บุบุุค้ค้ลูทั้้�วไป การทั้ำาเอกสารส้ญ่ญ่าทั้ี�มีผ่ลูบุ้งค้้บุทั้างกฎหมาย่แลูะข้อกำาหนด้/เงื�อนไขต่างๆ จะต้องเป็นไปตามปกติ 
เสมือนหนึ�งการทั้ำาธุรกรรมก้บุบุุค้ค้ลูทั้้�วไปทั้ี�มีค้วามเสี�ย่งระด้้บุเด้ีย่วก้น เป็นต้น

นโยบายการจัดชั�นสินทรัพย์และการตั�งสำารองค่าเผู้ื่อหนี�สงสัยจะสูญ		

ธนาค้ารได้้ปฏิิบุ้ติตามหลู้กเกณฑ์์ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ตามประกาศธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ทั้ี� สนส. 23/2561  
เรื�องหลู้กเกณฑ์์การจ้ด้ช้�นแลูะการก้นเงินสำารองของสถึาบุ้นการเงิน ลูงว้นทีั้� 13 ธ้นวาค้ม 2561 ทั้ี�กำาหนด้ให้มีการจ้ด้ช้�น 
แลูะการก้นสำารองของสินทั้ร้พย่์ทั้างการเงิน ภาระผู่กพ้นวงเงินสินเชื�อ แลูะส้ญ่ญ่าค้ำ�าประก้นทั้างการเงิน สอด้ค้ลู้องก้บุ
มาตรฐานการราย่งานทั้างการเงิน ฉบุ้บุทั้ี� 9 เรื�อง เค้รื�องมือทั้างการเงิน ซีึ�งมีผ่ลูบุ้งค้้บุใช้ต้�งแต่ว้นทั้ี� 1 มกราค้ม 2563 เป็นต้นไป 
โด้ย่จ้ด้ช้�นสินทั้ร้พย่์แลูะภาระผู่กพ้นทั้างการเงินเป็น 3 ประเภทั้ ได้้แก่ (1) สินทั้ร้พย่์แลูะภาระผู่กพ้นทั้างการเงินทั้ี�มีการด้้อย่ค้่า 
ด้้านเค้รด้ิต (Non-performing) (2) สินทั้ร้พย่์แลูะภาระผู่กพ้นทั้างการเงินทั้ี�มีการเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ของค้วามเสี�ย่ง
ด้้านเค้รด้ิต (Under-performing) แลูะ (3) สินทั้ร้พย่์แลูะภาระผู่กพ้นทั้างการเงินทั้ี�ไม่มีการเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ของ 
ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต (Performing) ตลูอด้จนให้มีการก้นสำารองเพ่�อรองร้บุผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทีั้�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น  
(Expected Credit Loss)
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3.1 นโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการ
เพื่อความย่ังยืน

เจตนารมณิ์สำู่ความยั�งยืนข้องธุนาคาร
สำำาหรับกลัุ่มซี่ไอเอ็มบ่ ความยั�งยืนไม่ใช่
เป็นเพียงเรื�องข้องกลัยุทธุ์หรือเป้าหมาย
ข้ององค์กร แต่ยังเป็นสำ่วนหนึ�งในกระบวนการ
ทำางานแลัะการด้ำาเนินธุุรกิจข้ององค์กรอ่กด้้วย 

ความยั�งยืนถืือเป็นหัวใจข้องแผนการด้ำาเนิน
ธุุรกิจเชิงกลัยุทธุ์ข้องกลัุ่มซี่ไอเอ็มบ่ เพ่�อก้าวสำู่
การเป็นองค์กรท่�ข้ับเคลัื�อนด้้วยจุด้มุ่งหมาย
ท่�นอกเหนือไปจากเป้าหมายทางธุุรกิจ
(Purpose-driven Organisation) อ่กทั�งยังเป็น
รากฐานสำำาคัญข้องโครงการปรับเปลั่�ยนองค์กร
เชิงกลัยุทธุ์ Forward23+ ซีึ�งกลัุ่มซี่ไอเอ็มบ่ 
ได้้ริเริ�มด้ำาเนินการตั�งแต่ช่วงครึ�งหลััง
ข้องปี 2563  
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ตามกรอบุแลูะเป้าหมาย่เพ่�อค้วามย้่�งย่ืนของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ (ธนาค้าร) มีค้วามมุ่งม้�นทั้ี�จะบุริหารธุรกิจ
แลูะข้บุเค้ลูื�อนองค้์กร ลููกค้้าแลูะส้งค้มสู่อนาค้ตทั้ี�ย่้�งย่ืนสำาหร้บุทัุ้กค้นทุั้กภาค้ส่วน โด้ย่ธนาค้ารได้้เริ�มนำาประเด้็น 
ด้้านเศรษฐกิจ สิ�งแวด้ลู้อม แลูะส้งค้ม (EES) ตลูอด้จนแนวทั้างการบุริหารจ้ด้การปัจจ้ย่ด้้านสิ�งแวด้ลู้อม ส้งค้ม แลูะ 
ธรรมาภิบุาลู (ESG) เข้ามาเป็นส่วนหนึ�งของการด้ำาเนินธุรกิจ การปฏิิบุ้ติงาน แลูะการมีส่วนร่วมก้บุผู่้มีส่วนได้้เสีย่ 
ในทัุ้กๆ ด้้าน ซีึ�งสอด้ค้ลู้องก้บุเป้าหมาย่การพ้ฒนาทั้ี�ย่้�งย่ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค้์การ
สหประชาชาติ 

ธนาค้ารกำาหนด้แลูะด้ำาเนินกลูยุ่ทั้ธ์ตามแนวทั้างของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุซีึ�งค้รอบุค้ลุูม 2 ด้้าน โด้ย่ธนาค้ารมุ่งใช้ทั้ร้พย่ากรอย่่าง
คุ้้มค้่า เสริมสร้างศ้กย่ภาพ แลูะข้บุเค้ลูื�อนเค้รือข่าย่ เพ่�อลูด้ผ่ลูกระทั้บุเชิงลูบุต่อส้งค้มแลูะสิ�งแวด้ลู้อมค้วบุคู้่ไปก้บุการสร้าง
ผ่ลูกระทั้บุเชิงบุวกสุทั้ธิ (Net Positive Impact) ผ่่านกระบุวนการด้ำาเนินธุรกิจแลูะการสร้างค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจของ
ธนาค้าร

หลักการการธนาคารที่มีความรับผู้ิดชอบของ	UNEP	FI

ในเด้ือนก้นย่าย่น 2564 ธนาค้ารเข้าร่วมลูงนามในค้ำาประกาศเจตนารมณ์สู่ “ประเทั้ศไทั้ย่ทั้ี�ย้่�งย่ืน” (Sustainable  
Thailand) ของสมาค้มธนาค้ารไทั้ย่ (Thai Bankers’ Association: TBA) ซีึ�งเป็นไปตามหลู้กการการธนาค้ารทีั้�มี 
ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ (Principles for Responsible Banking: PRB) ของ United Nations Environment Program Finance 
Initiative (UNEP FI) โด้ย่กำาหนด้แนวทั้างการด้ำาเนินกิจการธนาค้ารอย่่างย้่�งยื่น (Sustainable Banking) แนวทั้างด้้งกลู่าว
ประกอบุด้้วย่หลู้กการ 6 ประการทั้ี�ผู่้ร่วมลูงนามได้้ปฏิิญ่าณทั้ี�จะนำาไปพ่จารณาปร้บุใช้ในกระบุวนการด้ำาเนินธุรกิจของ
ตนเพ่�อการบุรรลูุเป้าหมาย่การพ้ฒนาทั้ี�ย่้�งย่ืน (SDGs) แลูะค้วามตกลูงปารีสว่าด้้วย่การเปลูี�ย่นแปลูงสภาพภูมิอากาศ 
(Paris Climate Agreement)

หลักการ	6	ประการของกรอบการธนาคารที่มีความรับผู้ิดชอบ

หลู้กการด้้งกลู่าวประกอบุด้้วย่ การปร้บุแนวทั้างการด้ำาเนินธุรกิจ การจ้ด้การผ่ลูกระทั้บุแลูะการกำาหนด้เป้าหมาย่  
การให้บุริการลููกค้้าแลูะผู่้ใช้บุริการด้้วย่ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ การหารือแลูะมีส่วนร่วมก้บุผู่้มีส่วนได้้เสีย่ในเชิงรุกแลูะด้้วย่ 
ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุ การกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีแลูะการปลููกฝังว้ฒนธรรม แลูะค้วามโปร่งใสแลูะสามารถึตรวจสอบุได้้
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Principle 1:

Alignment
Principle 2:

Impact &
Target Setting

Principle 3:

Clients &
Customers

We will align our business
strategy to be consistent with
and contribute to individuals’
needs and society’s goals, as
expressed in the Sustainable
Development Goals, the Paris
Climate Agreement and
relevant national and regional
frameworks. 

We will continuously increase
our positive impacts while
reducing the negative impacts
on, and managing the risks to,
people and environment
resulting from our activities,
products and services. To this
end, we will set and publish
targets where we can have the
most significant impacts.

We will work responsibly with
our clients and our customers
to encourage sustainable
practices and enable ecomomic
activities that create shared
prospersity for current and
future generations.

Principle 4:

Stakeholders
Principle 5:

Governance
& Culture

Principle 6:

Transparency
& Accountability

We will proactively and
responsibly consult,
engage and partner with
relevant stakeholders to 
achieve society’s goals.

We will implement our
commitment to these
Principles through effective
governance and a culture
of responsible banking.

We will periodically review
our individual and collective
implementation of these
Principles and be transparent
about and accountable for
our positive and negative
impacts and our contribution
to society’s goals.

แหล่งที่มา: https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Principles-Horizontal.png

ในฐานะสถึาบุ้นการเงินทั้ี�มีค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ ธนาค้ารมุ่งทั้ี�จะใช้เงินทัุ้นในกิจกรรมแลูะธุรกิจเพ่�อค้วามย่้�งย่ืน ทั้้�งนี� ตามกลูยุ่ทั้ธ์
โค้รงการ Forward23+ ธนาค้ารด้ำาเนินธุรกิจด้้วย่ค้วามตระหน้กต่อหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุต่อสิ�งแวด้ลู้อม ส้งค้ม แลูะ
ธรรมาภิบุาลู (ESG) ตลูอด้จนการค้ำานึงถึึงสิทั้ธิมนุษย่ชนแลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีในการด้ำาเนินธุรกิจแลูะกิจกรรม 
ทัุ้กด้้าน โด้ย่มีจุด้มุ่งหมาย่ทั้ี�จะเป็นส่วนหนึ�งในการข้บุเค้ลูื�อนค้วามย้่�งยื่นของโลูก ร่วมสร้างอนาค้ตทีั้�ย้่�งยื่นให้ก้บุชุมชน 
โด้ย่รอบุแลูะผู่้มีส่วนได้้เสีย่ทัุ้กกลูุ่ม

แนวร่วมปฏิิบัติการเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ในป่ 2563 กลูุ่มซีีไอเอ็มบุีได้้เข้าร่วมลูงนามในค้วามตกลูงแนวร่วมปฏิิบุ้ติการเพ่�อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ (Collective 
Commitment on Climate Action (CCCA) Agreement) โด้ย่แสด้งเจตนารมณ์ทั้ี�จะปร้บุพอร์ตธุรกิจสินเชื�อเพ่�อสน้บุสนุน
ระบุบุเศรษฐกิจทั้ี�มีระด้้บุค้าร์บุอนได้ออกไซีด้์ตำ�าแลูะเอื�อต่อสภาพภูมิอากาศ อ้นจะเป็นการย้่บุย้่�งไม่ให้อุณหภูมิโลูกเพ่�มสูง
เกิน 2 องศาเซีลูเซีีย่ส โด้ย่ต้�งเป้าหมาย่ทั้ี�จะค้วบุคุ้มอุณหภูมิโลูกให้เพ่�มสูงขึ�นไม่เกิน 1.5 องศาเซีลูเซีีย่สตามค้วามตกลูง
ปารีส ทั้้�งนี� กลุู่มซีีไอเอ็มบีุมุ่งม้�นทั้ี�จะปร้บุปรุงผ่ลิูตภ้ณฑ์์ บุริการ แลูะค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจให้เอื�อต่อการเปลูี�ย่นผ่่านทั้าง
เศรษฐกิจทั้ี�จำาเป็นต่อการข้บุเค้ลูื�อนสู่สภาพภูมิอากาศทั้ี�มีก๊าซีเรือนกระจกเป็นศูนย่์ (Climate Neutrality)
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นอกจากนี� กลูุ่มซีีไอเอ็มบุีย้่งเป็นธนาค้ารแห่งแรกในอาเซีีย่นทั้ี�ลูงนามในภาคี้เค้รือข่าย่พ้นธมิตรธนาค้ารทั้ี�ต้�งเป้าหมาย่
การปลู่อย่ก๊าซีเรือนกระจกสุทั้ธิเป็นศูนย่์ (Net-Zero) (Net-Zero Banking Alliance: NZBA) ซีึ�งจ้ด้ต้�งขึ�นจากการประชุม
องค้์การสหประชาชาติแลูะเป็นหนึ�งในสมาชิกของ Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) โด้ย่เป็นการรวม
กลุู่มธนาค้ารจากประเทั้ศต่าง ๆ ทั้้�วโลูกซีึ�งมีสินทั้ร้พย่์รวมคิ้ด้เป็นมูลูค้่ากว่าร้อย่ลูะ 40 ของสินทั้ร้พย่์ธนาค้ารทั้้�วโลูก 
ธนาค้ารเหลู่านี�ต่างประกาศเจตนารมณ์ทั้ี�จะปร้บุพอร์ตการให้สินเชื�อแลูะการลูงทุั้นของตนไปสู่เป้าหมาย่การปลู่อย่ 
ก๊าซีเรือนกระจกเป็นศูนย่์ภาย่ในป่ 2593 ค้วบุคู้่ก้บุการค้วบุคุ้มอุณหภูมิโลูกให้เพ่�มสูงขึ�นไม่เกิน 1.5 องศาเซีลูเซีีย่ส โด้ย่จะ
ทั้ำางานร่วมก้นเพ่�อเร่งสร้างค้วามแข็งแกร่งแลูะสน้บุสนุนการด้ำาเนินการตามกลูยุ่ทั้ธ์ Decentralisation อ้นจะนำาไปสู่การ
กำาหนด้กรอบุแลูะแนวทั้างในการด้ำาเนินการทั้ี�สอด้ค้ลู้องก้นทั้้�วโลูก บุนพ่�นฐานการเรีย่นรู้ซีึ�งก้นแลูะก้นของเค้รือข่าย่ริเริ�ม 
ด้้งกลู่าว  นอกจากนี� เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุเป้าหมาย่ของกลุู่มซีีไอเอ็มบุี ธนาค้ารย่้งได้้เข้าไปมีบุทั้บุาทั้สำาค้้ญ่ในการปร้บุทั้ิศทั้าง 
การด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารไปสู่วาระแลูะเป้าหมาย่เด้ีย่วก้นก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี 
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Proactively integrate economic, environmental
and social considerations in our �nancing,
investments, procurement, and in managing 
our people and operational impacts.

Engage actively and openly with our stakeholders
regarding the management of sustainability risk, 
and to identify opportunities for sustainable growth.

Respect human rights and exercise a precautionary 
approach, taking due care and diligence to evaluate, 
adopt and advocate measures that will prevent 
and minimise environmental harm as well as promote 
social equality and equity.

Recognise and be guided by internationally-
recognised principles from key organisations to 
promote responsible performance in a manner 
consistent with the size, scale and complexity of 
our business and risk pro�le.

Create net positive impact, adopting an inclusive
approach to our business relations, and strive to
positively in�uence their own sustainability 
performance and commitment.

ปรัชญาของธนาคาร

ธนาค้ารย่ึด้ม้�นในปร้ชญ่าค้วามย้่�งย่ืนของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ โด้ย่มุ่งสู่อนาค้ตของธุรกิจทั้ี�ก้าวไกลูนอกเหนือจากเรื�องของกำาไร
ระย่ะส้�น แลูะเป็นสถึาบุ้นการเงินทั้ี�พ้ฒนารุด้หน้าอย่่างต่อเนื�อง ไม่เพีย่งเพ่�อทั้ำาตามค้วามค้าด้หว้งของผู่้มีส่วนได้้เสีย่ 
ในปัจจุบุ้น แต่เพ่�อปกป้องผ่ลูประโย่ชน์ของค้นรุ่นต่อๆ ไปด้้วย่ 

ในการด้ำาเนินธุรกิจธนาค้ารซีึ�งเป็นธุรกิจหลู้ก ธนาค้ารมุ่งหว้งทั้ี�จะทั้ำาตามค้ำาม้�นส้ญ่ญ่าทั้ี�จะสร้างอนาค้ตทั้ี�ด้ีกว่าเดิ้ม 
อนาค้ตทั้ี�การเติบุโตทั้างเศรษฐกิจสามารถึเสริมค้วามแข็งแกร่งให้ผู่้ค้นแลูะธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่ๆ แลูะลูด้ค้วามเสี�ย่งด้้าน 
ค้วามเหลูื�อมลูำ�าทั้างส้งค้มแลูะสิ�งแวด้ลู้อมเป็นพ่ษ 

ปร้ชญ่าด้้านค้วามย้่�งย่ืนของธนาค้ารประกอบุด้้วย่ การนำาปัจจ้ย่ด้้านเศรษฐกิจ สิ�งแวด้ลู้อม แลูะส้งค้มมาร่วมพ่จารณา
ในกระบุวนการด้ำาเนินธุรกิจแลูะการปฏิิบุ้ติงาน การมีส่วนร่วมก้บุผู่้มีส่วนได้้เสีย่อย่่างเปิด้เผ่ย่ตรงไปตรงมาในการบุริหาร
ค้วามเสี�ย่งด้้านค้วามย่้�งย่ืนแลูะหาโอกาสสร้างการเติบุโตทั้ี�ย้่�งยื่น การสร้างผ่ลูกระทั้บุเชิงบุวกด้้วย่วิธีการทั้ี�ทัุ้กค้นมีส่วนร่วม 
การเค้ารพสิทั้ธิมนุษย่ชนแลูะด้ำาเนินมาตรการในเชิงป้องก้น ตลูอด้จนการย่ึด้ม้�นในหลู้กการอ้นเป็นทั้ี�ย่อมร้บุทั้้�วโลูก 
เพ่�อให้มีการด้ำาเนินธุรกิจอย่่างร้บุผิ่ด้ชอบุ แลูะสอด้ค้ลู้องก้บุขนาด้แลูะค้วามซี้บุซี้อนของธุรกิจ รวมถึึงภาพรวม 
ค้วามเสี�ย่งของธนาค้าร 
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SOCIETY

Corporate Social
Responsibility

OUR CLIENTS

Sustainable
Business

THE GROUP

Sustainable
Action

How we use a
portion of our pro�ts
to enhance and
contribute towards
sustainable long-
term positive impacts
in the communities
around us

How we generate
pro�ts in a
responsible manner,
creating net positive
impact through the
products and
services we provide,
and by assisting
and encouraging
our customers and
clients on their own
sustainability
journeys

How we embed
sustainability
principles in all
our business
operations and
processes to
reduce our 
negative impact
such as carbon
footprint and
generate positive
impact through
our business

Governance
and Risk

How we govern and report 
sustainability risks, including setting 
targets and tolerance levels, and 
how we organise and mobilise 
ourselves for best results

Stakeholder
Engagement and
Advocacy

How we champion, engage, build
capability and capacity, raise
awareness and drive participation 
for sustainability, both internally
and externally

หลักกลยุทธ์ทั�ง	5	ของ	Sustainability	Roadmap	ของกลุ่มซีไอเอ็มบี

ตามแผ่นภาพข้างต้น หลู้กกลูยุ่ทั้ธ์ท้ั้�ง 5 ได้้แก่ การนำาหลู้กการด้้านค้วามย่้�งย่ืนผ่นวกเป็นส่วนหนึ�งในการด้ำาเนินธุรกิจของ
กลุู่มธุรกิจเพ่�อลูด้ผ่ลูกระทั้บุต่อสิ�งแวด้ลู้อม การสร้างกำาไรด้้วย่ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุโด้ย่ส่งผ่ลูกระทั้บุเชิงบุวกผ่่านผ่ลิูตภ้ณฑ์์
แลูะบุริการทั้ี�นำาเสนอแก่ลููกค้้าแลูะส่งเสริมให้ลููกค้้าร่วมด้ำาเนินการเพ่�อมุ่งสู่ค้วามย่้�งย่ืนเช่นก้น การจ้ด้สรรกำาไรส่วนหนึ�ง
จากธุรกิจเพ่�อสร้างผ่ลูทั้ี�ย้่�งยื่นในระย่ะย่าวแก่ส้งค้ม การกำาก้บุดู้แลูกิจการแลูะการราย่งานค้วามเสี�ย่งด้้านค้วามย่้�งยื่น แลูะ
การข้บุเค้ลูื�อนแลูะสร้างค้วามรู้ค้วามสามารถึตลูอด้จนค้วามตระหน้กร้บุรู้ รวมถึึงการเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่�อค้วามย้่�งย่ืน
ทั้้�งภาย่ในแลูะภาย่นอกองค้์กร 

แผู้นดำาเนินการของธนาคาร	

ค้วามย้่�งยื่นเป็นหลู้กค้ิด้เชิงกลูยุ่ทั้ธ์ทั้ี�สำาค้้ญ่ของธนาค้ารในการนำาไปสู่สถึานะ Purpose-driven Organisation อีกทั้้�ง 
เป็นองค้์ประกอบุสำาค้้ญ่ของการปร้บุเปลูี�ย่นองค้์กรตามโค้รงการ Forward23+ โด้ย่ธนาค้ารใช้แผ่นด้ำาเนินการ 
เพ่�อค้วามย่้�งย่ืน (Sustainability Roadmap) ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ เพ่�อกำาหนด้เป้าหมาย่สู่การเป็นผู่้กำาหนด้แนวปฏิิบุ้ติ 
ด้้านค้วามย่้�งยื่นแก่ส้งค้มไทั้ย่

Sustainability Roadmap ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีใช้วิธีการ Programmatic Approach ซีึ�งเป็นการด้ำาเนินการเชิงกลูยุ่ทั้ธ์
ทั้ี�จะส่งผ่ลูระย่ะย่าวเพ่�อบุรรลุูเป้าหมาย่ค้วามย้่�งย่ืนของธนาค้าร โด้ย่แบุ่งเป็นหลู้กกลูยุ่ทั้ธ์ 5 หลู้ก ทั้้�งนี� น้บุต้�งแต่ป่ 2562 
เป็นต้นมา ธนาค้ารได้้เด้ินหน้าด้ำาเนินการตามจุด้ม้�งหมาย่เพ่�อค้วามย่้�งย่ืนโด้ย่การรวมมิติด้้านค้วามย้่�งย่ืนเป็นส่วนหนึ�ง 
ในการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้าร ค้วบุคู้่ก้บุการมีส่วนร่วมก้บุผู่้มีส่วนได้้เสีย่ทุั้กกลูุ่มในการเสริมสร้างค้วามตระหน้ก
ร้บุรู้ สน้บุสนุน สร้างค้วามรู้ค้วามสามารถึ แลูะบุริหารจ้ด้การการเปลูี�ย่นแปลูง แลูะเพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุระย่ะเวลูาของ 
ด้ำาเนินการตามโค้รงการ Forward23+ ธนาค้ารได้้ขย่าย่ระย่ะเวลูาของ Sustainability Roadmap จนถึึงป่ 2567
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CIMB Thai's Sustainability Journey

2019

2020

2021

2022

Aug 2019: Signed the Memorandum of Understanding 
 (MOU) on the Responsible Lending Guideline 
 by the Thai Bankers’ Association (TBA)

Aug 2020:  Completed BOT's Sustainable Banking Guidelines
 on Responsible Banking Self-Assessment

Dec 2020:  CIMB Thai Board of Directors approval of the 
 CIMB Thai Sustainability Policy (SP) and 
 Sustainable Financing Policy (SFP)

Mar 2021:  Rollout of SFP in Wholesale Banking business

Jul 2021:  Formal setup of CIMB Thai's Sustainability team 
 under the Strategy and CEO's O�ce division

Sep 2021:  Signed the TBA Sustainability Commitment on 
 Responsible Banking Guideline

Jan 2022:  Sustainability formally included as a core strategic
 theme as part of CIMB Thai's Forward23+ strategy

สรุปการดำาเนินการเพื่อความย่ังยืนของธนาคารในช่วงเวลาที่ผู้่านมา

ธนาค้ารเริ�มด้ำาเนินการเพ่�อค้วามย้่�งยื่นต้�งแต่ป่ 2562 โด้ย่ใช้กรอบุแลูะแนวทั้างของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุเป็นแนวทั้างเบืุ�องต้น 
ประกอบุก้บุธนาค้ารได้้มีการลูงนามในบุ้นทั้ึกข้อตกลูงค้วามร่วมมือกำาหนด้แนวทั้างการด้ำาเนินกิจการธนาค้ารอย่่างย่้�งย่ืน
ในด้้านการให้สินเชื�ออย่่างร้บุผ่ิด้ชอบุของสมาค้มธนาค้ารไทั้ย่ อ้นเป็นการส่งส้ญ่ญ่าณว่าธนาค้ารมีค้วามมุ่งม้�นทั้ี�จะสร้าง
อนาค้ตทั้ี�ย้่�งย่ืนแลูะนำาแนวปฏิิบุ้ติเพ่�อค้วามย้่�งย่ืนมาเป็นส่วนหนึ�งในการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้าร  

ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะฝ�าย่จ้ด้การมีบุทั้บุาทั้สำาค้้ญ่ในการสร้างแลูะเสริมค้วามแข็งแกร่งให้ก้บุองค้์กร เพ่�อก้าวสู่ 
การเป็นองค้์กรทั้ี�ย้่�งยื่น (Sustainable Organisation) ในขณะเดี้ย่วก้นก็ย่ึด้หลู้กการการด้ำาเนินกิจการธนาค้าร 
อย่่างย้่�งย่ืน (Sustainable Banking) โด้ย่ในป่ 2563 ธนาค้ารได้้กำาหนด้แลูะประกาศนโย่บุาย่ 2 ฉบุ้บุ ได้้แก่ นโย่บุาย่เพ่�อ 
ค้วามย้่�งย่ืน (Sustainability Policy) แลูะนโย่บุาย่การให้บุริการทั้างการเงินเพ่�อค้วามย่้�งยื่น (Sustainable Financing  
Policy) ซีึ�งเป็นแนวทั้างพ่�นฐานเพ่�อใช้กำาหนด้ทั้ิศทั้างในการด้ำาเนินธุรกิจแลูะการปฏิิบุ้ติของธนาค้ารสู่เป้าหมาย่ 
ด้้านค้วามย่้�งย่ืน   

ในเด้ือนกรกฎาค้ม 2564 ธนาค้ารจ้ด้ต้�งหน่วย่งานค้วามย่้�งย่ืนทั้างธุรกิจ (Sustainability) ราย่งานตรงต่อสาย่งานกลูยุ่ทั้ธ์
แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร (Strategy and CEO’s Office) โด้ย่มีหน้าทั้ี�ข้บุเค้ลูื�อน ด้ำาเนินการ แลูะติด้ตามดู้แลู
โค้รงการหรือแนวค้ิด้ริเริ�มด้้านค้วามย่้�งย่ืน ธนาค้ารด้ำาเนินการตามกรอบุด้้านค้วามย่้�งย่ืนของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี ร่วมมือก้บุ
ต้วแทั้นเค้รือข่าย่สำาค้้ญ่ๆ จากประเทั้ศมาเลูเซีีย่ อินโด้นีเซีีย่ สิงค้โปร์ แลูะก้มพูชา เพ่�อแบุ่งปันประสบุการณ์แลูะวิธีปฏิิบุ้ติ 
ทั้ี�ด้ีระหว่างก้นภาย่ในภูมิภาค้  
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ในเดื้อนก้นย่าย่น 2564 ธนาค้ารได้้ลูงนามร่วมก้บุธนาค้ารอื�นๆ ในประเทั้ศในค้ำาประกาศเจตนารมณ์สู่ “ประเทั้ศไทั้ย่ทั้ี�ย้่�งยื่น” 
(Sustainable Thailand) ของสมาค้มธนาค้ารไทั้ย่ ซีึ�งเป็นการแสด้งเจตนารมณ์ของธนาค้ารในการด้ำาเนินธุรกิจด้้วย่ค้วาม
ร้บุผ่ิด้ชอบุโด้ย่ต้�งอยู่่บุนพ่�นฐานแลูะหลู้กการ “การธนาค้ารแลูะการลูงทัุ้นเพ่�อค้วามย้่�งย่ืน” (Sustainable Banking and 
Investments) ซีึ�งสอด้ค้ลู้องก้บุแนวค้ิด้ของ UNEP FI  

ในอนาค้ตข้างหน้า ธนาค้ารจะย้่งค้งมุ่งเน้นการข้บุเค้ลูื�อนวาระการสร้างค้วามย้่�งย่ืน โด้ย่เป็นส่วนหนึ�งของแผ่นด้ำาเนินการ 
ตามโค้รงการ Forward23+ ในปัจจุบุ้น ธนาค้ารมุ่งส่งมอบุสิ�งทีั้�ดี้ทั้ี�สุด้สำาหร้บุผู่้มีส่วนได้้เสีย่แลูะชุมชน ตามหลู้กการ 
ทั้ี�ข้บุเค้ลูื�อนค้วามย้่�งยื่น ค้วบุคู้่ก้บุการปร้บุเปลูี�ย่นองค้์กรให้สอด้ค้ลู้องก้บุมาตรฐานสูงสุด้ของหลู้กเกณฑ์์แลูะเป้าหมาย่ ESG  

การกำากับดูแลความยั่งยืน

ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะฝ�าย่จ้ด้การมีบุทั้บุาทั้สำาค้้ญ่ในการสร้างแลูะเสริมค้วามแข็งแกร่งให้ก้บุองค้์กร เพ่�อก้าวสู่ 
การเป็นองค้์กรทั้ี�ย้่�งย่ืน ในขณะเด้ีย่วก้นก็ย่ึด้แนวทั้างการด้ำาเนินกิจการธนาค้ารอย่่างย้่�งย่ืน (Sustainable Banking) 
โด้ย่ในเดื้อนกรกฎาค้ม 2564 ธนาค้ารได้้จ้ด้ต้�งหน่วย่งานค้วามย่้�งย่ืนทั้างธุรกิจ (Sustainability) ราย่งานตรงต่อสาย่งาน
กลูยุ่ทั้ธ์แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร (Strategy and CEO’s Office) มีหน้าทั้ี�ข้บุเค้ลูื�อน ด้ำาเนินการ แลูะติด้ตาม
ดู้แลูโค้รงการหรือแนวค้ิด้ริเริ�มด้้านค้วามย่้�งย่ืน ธนาค้ารด้ำาเนินการตามกรอบุค้วามย้่�งย่ืนของกลุู่มซีีไอเอ็มบุี โด้ย่ทั้ำางาน
ร่วมก้บุต้วแทั้นเค้รือข่าย่จากประเทั้ศมาเลูเซีีย่ อินโด้นีเซีีย่ สิงค้โปร์ แลูะก้มพูชา เพ่�อแบุ่งปันประสบุการณ์แลูะวิธีปฏิิบุ้ติทั้ี�ด้ี
ระหว่างก้นภาย่ในภูมิภาค้ 

ภาพรวมโครงสร้างการกำากับดูแลความย่ังยืนของธนาคาร
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นโยบายเพื่อความย่ังยืน	
นโย่บุาย่เพ่�อค้วามย่้�งยื่นของธนาค้ารกำาหนด้วิธีด้ำาเนินการเพ่�อมุ่งสู่ค้วามย้่�งยื่น ซีึ�งรวมถึึงการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้าน
เศรษฐกิจ สิ�งแวด้ลู้อม แลูะส้งค้ม (EES) เป็นแนวทั้างในการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งด้้านค้วามย่้�งย่ืนโด้ย่มีหลู้กการสำาค้้ญ่ 
5 ประการ ได้้แก่  

1)        ดู้แลูให้การบุริหารจ้ด้การการปฏิิบุ้ติงานภาย่ในแลูะพน้กงานสอด้ค้ลู้องก้บุนโย่บุาย่แลูะสถึานะค้วามเสี�ย่ง 
ด้้านค้วามย่้�งย่ืน 

2)        ด้ำาเนินมาตรการทีั้�เหมาะสมในการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งด้้านค้วามย่้�งย่ืนของธุรกิจธนาค้าร แลูะไม่ทั้ำาธุรกิจ 
ทั้ี�ข้ด้ต่อนโย่บุาย่ 

3)  ใช้วิธีมุมมองแบุบุภาพรวม (Inclusive Approach) ในการสร้างค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจแลูะส่งเสริมให้คู้่ค้้า 
มีค้วามมุ่งม้�นแลูะด้ำาเนินธุรกิจสู่ค้วามย้่�งย่ืนเช่นเด้ีย่วก้น  

4)        มีส่วนร่วมอย่่างเปิด้เผ่ย่ตรงไปตรงมาก้บุผู่้มีส่วนได้้เสีย่ซีึ�งรวมถึึงผู่้ขาย่สินค้้า/ให้บุริการ ในการบุริหารจ้ด้การ
ค้วามเสี�ย่งด้้านค้วามย้่�งย่ืนในเชิงรุกแลูะค้้นหาโอกาสของการเติบุโตอย่่างย้่�งย่ืน 

5)        ใช้ค้วามรอบุค้อบุระม้ด้ระว้งในการประเมิน ใช้ แลูะสน้บุสนุนมาตรการเชิงรุกเพ่�อลูด้แลูะป้องก้นสิ�งแวด้ลู้อมเป็นพ่ษ
ในระย่ะย่าว รวมถึึงส่งเสริมค้วามเทั้่าเทั้ีย่มในส้งค้ม 

นโยบายการให้บริการทางการเงินเพื่อความย่ังยืน	
ในฐานะสถึาบุ้นการเงินทั้ี�มีค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุ ธนาค้ารมีบุทั้บุาทั้หน้าทีั้�ในการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งแลูะผ่ลูกระทั้บุเชิงลูบุ
ทั้ี�อาจเกิด้ขึ�นจากธุรกิจทั้ี�ธนาค้ารให้สินเชื�อ ธนาค้ารจะประเมินว่าจะเกิด้ค้วามเสี�ย่งมากน้อย่เพีย่งใด้ต่อส้งค้ม สิ�งแวด้ลู้อม 
แลูะเศรษฐกิจโด้ย่รวม นอกจากนี� ย้่งมุ่งเน้นใช้ผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการทั้างการเงินของธนาค้ารในการผ่ลู้กด้้นการพ้ฒนา
อย่่างย้่�งย่ืนแลูะก่อให้เกิด้ผ่ลูกระทั้บุเชิงบุวกต่อเศรษฐกิจ ส้งค้ม แลูะสิ�งแวด้ลู้อม 

ธนาค้ารกำาหนด้นโย่บุาย่การให้บุริการทั้างการเงินเพ่�อค้วามย่้�งย่ืน เพ่�อให้เป็นแนวทั้างในการลูด้ค้วามเสี�ย่งด้้านส้งค้มแลูะ
สิ�งแวด้ลู้อมในการด้ำาเนินธุรกิจให้สินเชื�อของธนาค้าร โด้ย่ต้องมีการทั้ำา Sustainability Due Diligence ในทัุ้กกระบุวนการ
ของบุริการทั้างการเงินก้บุผู่้ขอกู้ทั้ี�ไม่ใช่บุุค้ค้ลูธรรมด้าทั้ี�มาจากภาค้ธุรกิจทั้ี�มีค้วามเสี�ย่งด้้านค้วามย้่�งยื่นสูง หรือผู่้ขอกู้ 
ทั้ี�มีประเด้็นหรือกรณีพ่พาทั้เกี�ย่วก้บุค้วามย่้�งย่ืน 

ธุรกิจ	/	กิจกรรมที่ธนาคารงดให้บริการทางการเงิน
นอกจากการทั้ำา Sustainability Due Diligence แลู้ว ธนาค้ารย่้งกำาหนด้ธุรกิจหรือกิจกรรมทั้ี�ธนาค้ารงด้ให้บุริการทั้าง 
การเงิน โด้ย่ใช้หลู้กเกณฑ์์การพ่จารณาเบุื�องต้นด้้วย่วิธีการประนีประนอมเป็นศูนย่์ (Zero-tolerance) ไม่ทั้ำาธุรกิจก้บุ 
กิจการใด้ๆ ทั้ี�มีค้วามเชื�อมโย่งโด้ย่ตรง (โด้ย่มีหลู้กฐานปรากฏิ) ก้บุธุรกิจหรือกิจกรรมใด้ๆ ต่อไปนี� 

 กิจกรรมทั้ี�ผ่ิด้กฎหมาย่
 การติด้สินบุนแลูะการทัุ้จริตค้อร์ร้ปช้น
 การลู้บุลูอบุต้ด้ไม้หรือไฟัป�าลูุกลูาม
 การก่อการร้าย่
 การลู้บุลูอบุขนสินค้้า
 กิจกรรมทั้ี�ส่งผ่ลูกระทั้บุต่อแหลู่งมรด้กโลูกทั้ี�ได้้ร้บุการขึ�นทั้ะเบุีย่นจากองค้์การยู่เนสโก 
 การรณรงค้์ทั้างการเมือง (ผ่่านเจ้าหน้าทั้ี�ของร้ฐ น้กการเมือง ผู่้ลูงสม้ค้รทั้างการเมือง หรือองค้์กร 

ทั้างการเมืองโด้ย่ตรง)
 อาวุธยุ่ทั้โธปกรณ์
 แหลู่งค้าสิโนแลูะเกมการพน้น
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พนักงาน:
3,297 คน

เง�นทุน:
ส�วนของผู�ถือหุ�นรวม
42 พันล�านบาท

ว�สัยทัศน�:
ก�าวไปสู�การเป�นธนาคารชั้นนำ
ของอาเซียนที่ขับเคลื่อน
ด�วยเทคโนโลยีดิจ�ทัล 

พันธกิจ:
สร�างองค�กรให�เติบโตก�าวหน�า
อย�างยั่งยืน เพ�่อสร�างคุณค�าให�ลูกค�า
และสังคม ด�วยบร�การการเง�นที่ดีเยี่ยม
ก�าวทันเทคโนโลยี และเคร�อข�าย
อาเซียนที่แข็งแกร�ง

ป�จจัยขับเคลื่อนธุรกิจหลัก:
.  ธุรกิจรายย�อย
 - เง�นฝาก & การชำระเง�น
 - สินเชื่อผู�บร�โภค
 - การบร�หารความมั่งคั่ง (Wealth)
 - การบร�การผ�านระบบดิจ�ทัล

.  ธุรกิจขนาดใหญ�
 - บรรษัทธุรกิจ
 - ธุรกิจสถาบันการเง�น
 - วาณิชธนกิจและตลาดตราสารหนี้

.  ธุรกิจบร�หารเง�น
 - ผลิตภัณฑ�ที่มีอนุพันธ�แฝง
 - ตราสารหนี้
 - การปร�วรรตเง�นตรา (FX)
 - ผลิตภัณฑ�ป�องกันความเสี่ยง

.  ธุรกรรมการเง�น
 - การบร�หารเง�นสด
 - สินเชื่อการค�าระหว�างประเทศ

หลักคิดเชิงกลยุทธ�
ของ Forward23+:
. ปรับเปลี่ยนพอร�ตธุรกิจ
. ขยายฐานเง�นฝากให�หลากหลาย
. ผลักดันประสิทธิภาพด�านต�นทุน
. ใช�ระบบดิจ�ทัลสร�างคุณค�าเพ��ม
. เสร�มความแข็งแกร�งว�นัย
 การบร�หารความเสี่ยง
. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ�การพัฒนา
 ทรัพยากรบุคคล
. ดำเนินธุรกิจสู�ความยั่งยืน 

ป�จจัยขับเคลื่อนธุรกิจหลัก:
. นโยบายเพ�่อความยั่งยืน
. นโยบายการให�บร�การทางการเง�น
 เพ�่อความยั่งยืน
. หลักเกณฑ�รายภาคธุรกิจ

การเง�น:
. อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของเจ�าของ
 = 5.7% 
. กำไรหลังหักภาษี = 2,441 ล�านบาท
. เง�นภาษี = 412 ล�านบาท 

ชุมชน:
. ใช�จ�าย 1.28 ล�านบาทในกิจกรรม
 ของชุมชน โดยมีผู�เข�าร�วมกิจกรรม
 1,256 คน
. เง�นบร�จาค 780,200 บาท
. จำนวนชั่วโมงการเข�าร�วมกิจกรรม
 เพ�่อชุมชนรวม 12,127 ช่ัวโมง
 ภายใต�โครงการ CSR (รายละเอียด
 ในหัวข�อเกี่ยวกับ CSR ในรายงานนี้)

ลูกค�า:
. ค�าความพ�งพอใจของลูกค�าต�อ
 องค�กรสุทธิ (NPS) ของธุรกิจรายย�อย
 ในป� 2564 = 18 (เพ��มข�้นจาก 9 ในป� 2563)
. ได�รับแต�งตั้งเป�นผู�จัดการการจัดจำหน�าย
 พันธบัตรเพ�่อสังคมวงเง�น 3 พันล�านบาท
 ของการเคหะแห�งชาติ เพ�่อใช�ในการพัฒนา
 โครงการที่อยู�อาศัยสำหรับประชาชน
 ผู�มีรายได�น�อย-ปานกลางให�ได�เข�าถึง
 ที่อยู�อาศัย

สิ�งแวดล�อม:
จากการคำนวณคาร�บอนฟ�ตพร��นท�
ทั้งทางตรงและทางอ�อมจากกระบวนการ
ดำเนินงาน ลดปร�มาณก�าซเร�อนกระจก
ได� 424 tCO2e (7.4% จากป�ที่ผ�านมา) 

การกำกับดูแลกิจการ:
คะแนนการกำกับดูแลกิจการ
(CG Score) = 93%
คะแนนการจัดการประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�น = 100%

จ�ดเร�่มตน กิจกรรมธุรกิจ ผลลัพธ

3.2  การบริหุ้ารจัดการผลักระทบต่่อผ้้ม่ส่วันได้เส่ย่ในหุ้่วังโซ่่คุณค่าของธุนาคาร

ห่วงโซ่คุณค่าของธนาคาร
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Highly Material Topics

1. Technology
2. Governance
3. Customer Experience
4. Sustainable Finance
5. Financial Literacy, Inclusion and Well-being
6. Health, Safety and Well-being
7. Climate Change
8. Talent Attraction, Growth and Retention

Important Topics

1. Diversity and Inclusion
2. Corporate Culture
3. Sustainable Supply Chain
4. Sustainability Awareness and Participation
5. Corporate Citizenship and Volunteerism

Governance Technology

Customer
Experience

Sustainable
Finance

Financial Literacy,
Inclusion and Well-being

Sustainable Supply Chain

Sustainable Awareness
and Participation

Diversity and Inclusion

Corporate Culture
Climate
Change
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Growth and Retention

Health, Safety
and Well-being

Corporate Citizenship
and Volunteerism

Significance of CIMB’s EES Impacts
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การวิเคราะห์ผูู้้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

เร่่องที่มีนัยสำาคัญ
กลุู่มซีีไอเอ็มบุีทั้ำาการประเมินประเด้็นสำาค้้ญ่ทีั้�ผู่้มีส่วนได้้เสีย่ค้าด้หว้ง (Materiality Assessment) เป็นระย่ะๆ หลู้งจาก 
กระบุวนการการมีส่วนร่วมของผู่้มีส่วนได้้เสีย่ ตามมาตรฐานการจ้ด้ทั้ำาราย่งานค้วามย้่�งยื่น (Global Reporting  
Initiative: GRI) เพ่�อระบุุปัจจ้ย่ทั้างเศรษฐกิจ ส้งค้ม แลูะสิ�งแวด้ลู้อมทั้ี�มีค้วามสำาค้้ญ่แลูะส่งผ่ลูกระทั้บุต่อธุรกิจแลูะ 
ผู่้มีส่วนได้้เสีย่ การมีส่วนร่วมของผู่้มีส่วนได้้เสีย่ด้ำาเนินการโด้ย่ผ่่าน Focus Groups การสำารวจ แลูะการส้มภาษณ์ 
ผู่้มีส่วนได้้เสีย่ซีึ�งได้้แก่ ลููกค้้า พน้กงาน น้กลูงทัุ้นสถึาบุ้น แลูะผู่้ขาย่ / ผู่้ให้บุริการในประเทั้ศต่างๆ ทั้้�งประเทั้ศมาเลูเซีีย่ 
อินโด้นีเซีีย่ สิงค้โปร์ ไทั้ย่ แลูะก้มพูชา ได้้ข้อสรุปเรื�องทั้ี�มีน้ย่สำาค้้ญ่ 13 ห้วข้อ   

จากการทั้ี�ค้วามย่้�งย่ืนย้่งเป็นเรื�องใหม่สำาหร้บุธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ธนาค้ารจึงใช้ผ่ลูสรุปจาก Materiality Assessment  
ป่ 2563 ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีเป็นจุด้เริ�มต้นในการกำาหนด้แนวทั้างแลูะการด้ำาเนินการด้้านค้วามย่้�งยื่น ธนาค้ารได้้นำา 
ผ่ลูการประเมินแลูะผ่ลูสะทั้้อนจากการประเมินมาพ่จารณาแลูะปร้บุใช้ในการกำาหนด้นโย่บุาย่แลูะกรอบุการด้ำาเนินงาน อ้นเป็น 
ส่วนหนึ�งของการผ่สานพลู้งร่วมก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีเพ่�อผ่ลู้กด้้นองค้์กรสู่ค้วามย้่�งย่ืน แลูะน้บุจากป่ 2565 เป็นต้นไป เพ่�อเป็น 
การสร้างมูลูค้่าเพ่�มแลูะการเติบุโตให้แก่องค้์กร ธนาค้ารจะพ้ฒนาแลูะจ้ด้ทั้ำา Materiality Assessment ของธนาค้ารเอง  

แหล่งข้อมูล: Our Material Matters, CIMB Group Holding Berhad Annual Report 2020 
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การมีส่วนร่วมและความคาดหวังของผูู้้มีส่วนได้เสีย

ผูู้้มีส่วนได้เสีย การด้ำาเนินการ ค้วามค้าด้หว้ง การสร้างคุ้ณค้่า

ลููกค้้า - สาย่ด้่วน Call Centre
-  สื�อส้งค้ม/การสื�อสารออนไลูน์
-  กลูไกการร้บุแลูะด้ำาเนินการก้บุ

เรื�องร้องเรีย่น
-  การส้มมนาแลูะการประชุมทั้าง

อิเลู็กทั้รอนิกส์ 
- ค้่าค้วามพึงพอใจของลููกค้้าต่อ

องค้์กรสุทั้ธิ (NPS)
- ลููกค้้าส้มพ้นธ์/การตลูาด้
- การประชุมแบุบุพบุหน้าก้น

- ผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการทั้ี�สนอง
ค้วามต้องการของลููกค้้า

-  ได้้ร้บุข้อมูลูแลูะค้ำาปรึกษา
 ด้้านการลูงทัุ้นอย่่างทั้้นการณ์

แลูะเหมาะสม 
-  ได้้ร้บุบุริการทั้ี�รวด้เร็ว ต่อเนื�อง 

แลูะปลูอด้ภ้ย่ 
- ด้ำาเนินธุรกิจด้้วย่ค้วามเป็น

ธรรม อย่่างมืออาชีพ แลูะย่้�งย่ืน 

- ส่งมอบุประสบุการณ์ลููกค้้า
 ทั้ี�เหนือช้�นแลูะค้งเส้นค้งวา 
-  ใช้หลู้กการการปฏิิบุ้ติต่อ

ลููกค้้าอย่่างเป็นธรรม 
-  พ้ฒนาผ่ลูิตภ้ณฑ์์แลูะบุริการ
 สีเขีย่ว เพ่�อส้งค้ม แลูะ
 ส่งผ่ลูต่อค้วามย้่�งย่ืน 
-  กำาหนด้ให้การทั้ำา
 Sustainability Due 
 Diligence เป็นส่วนหนึ�ง 

ในนโย่บุาย่การให้บุริการ 
ทั้างการเงินเพ่�อค้วามย้่�งย่ืน

พน้กงาน - การประชุม Townhalls 
 แลูะการสร้างค้วามผู่กพ้น 

ของพน้กงาน
- การประชุมฝ�าย่
-  การทั้บุทั้วนผ่ลูการปฏิิบุ้ติงาน
-  ช่องทั้างการสื�อสารภาย่ใน

องค้์กร
-  การสำารวจค้วามผู่กพ้นของ

พน้กงานแลูะสุขภาวะขององค้์กร 
(Employee Engagement 

 แลูะ Organisational Health 
Surveys)

- โอกาสเทั้่าเทีั้ย่มก้นในการ 
จ้างงาน การพ้ฒนา แลูะค้วาม
ก้าวหน้าในหน้าทั้ี�การงาน 

-  ค้่าตอบุแทั้นแลูะสว้สดิ้การ 
ทั้ี�เป็นธรรมแลูะเหมาะสม 
โด้ย่สอด้ค้ลู้องก้บุภาวะ
เศรษฐกิจแลูะส้งค้ม 

-  โอกาสได้้ร้บุการพ้ฒนาทั้้กษะ
แลูะค้วามรู้ค้วามสามารถึ 

-  การปฏิิบุ้ติทั้ี�เป็นธรรมแลูะ 
ไม่เลูือกปฏิิบุ้ติ 

-  บุรรย่ากาศการทั้ำางาน 
ทั้ี�ปลูอด้ภ้ย่แลูะถึูกสุขอนาม้ย่ 

- มีโค้รงการด้ึงดู้ด้ค้นมีค้วามรู้
ค้วามสามารถึ ส่งเสริมค้วาม
ก้าวหน้าในหน้าทั้ี�การงาน
แลูะร้กษาพน้กงานทั้ี�มีค้วามรู้
ค้วามสามารถึ

- บุริหารจ้ด้การค้่าตอบุแทั้น 
แลูะสว้สด้ิการอย่่างเหมาะสม  
โด้ย่ให้อยู่่ในระด้้บุทั้ี�จะทั้ำาให้
พน้กงานมีชีวิตค้วามเป็น
อยู่่ทั้ี�ด้ี 

-  มีกิจกรรมเสริมสร้างค้วามรู้
ค้วามสามารถึ เช่น หลู้กสูตร
ฝึกอบุรมให้ค้วามรู้แก่
พน้กงานทั้้�วทั้้�งองค้์กร  
ซีึ�งรวมถึึงการฝึกอบุรม 
เกี�ย่วก้บุค้วามย้่�งย่ืนด้้วย่

- สร้างแลูะเสริมค้วามฉลูาด้ 
ทั้างด้ิจิทั้้ลู (Digital Quotient) 
แก่พน้กงาน

-  ดู้แลูให้มีสภาพแวด้ลู้อม 
การทั้ำางานทั้ี�ปลูอด้ภ้ย่แลูะ
เหมาะสม

-  พน้กงานมีโอกาสตอบุแทั้น
ส้งค้มโด้ย่การร่วมกิจกรรม 
CSR

ผู่้ถืึอหุ้น/
น้กลูงทัุ้น

- การประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้น
- การประชุมวิสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้น
- สื�อประชาส้มพ้นธ์
- Roadshow สำาหร้บุน้กลูงทัุ้น
- แบุบุแสด้งราย่การข้อมูลู 

ประจำาป่/ราย่งานประจำาป่ 2564 
(แบุบุ 56-1 One Report)

- การสื�อสารออนไลูน์ / อีเมลู์

- มีการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี 
โด้ย่มีการบุริหารธุรกิจ 
อย่่างเป็นธรรม โปร่งใส 
มีประสิทั้ธิภาพ แลูะเป็นไปตาม
หลู้กจรรย่าบุรรณ

-  ผ่ลูตอบุแทั้นการลูงทุั้นน่าพอใจ
แลูะมีการเติบุโตอย่่างย้่�งย่ืน

- กลูยุ่ทั้ธ์แลูะการด้ำาเนินธุรกิจ
ค้ำานึงถึึงแนวทั้าง ESG

- มีการบุริหารจ้ด้การทั้ี�ด้ีแลูะ
เพ่�มมูลูค้่าแก่ผู่้ถืึอหุ้น

- เปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�ถึูกต้องแก่ 
ผู่้ถืึอหุ้นอย่่างโปร่งใสแลูะ 
ทั้้นการณ์ 

- ด้ำาเนินธุรกิจโด้ย่ค้ำานึงถึึง 
ESG ในทัุ้กด้้าน แลูะมุ่งม้�น 
ในการทั้ำาธุรกิจการธนาค้าร
แลูะการพ้ฒนาอย่่างย้่�งย่ืน
โด้ย่รวมถึึงการค้ำานึงถึึง
ปัญ่หาการเปลีู�ย่นแปลูงของ
สภาพภูมิอากาศด้้วย่ 

- ปฏิิบุ้ติตามกฎหมาย่แลูะ 
กฎระเบุีย่บุ
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ผูู้้มีส่วนได้เสีย การด้ำาเนินการ ค้วามค้าด้หว้ง การสร้างคุ้ณค้่า

หน่วย่งาน
ราชการ
ทั้ี�กำาก้บุดู้แลู

- การประชุมแลูะส้มมนา
- ค้ณะทั้ำางานราย่อุตสาหกรรม
- การตรวจสอบุทั้ี�หน่วย่งาน

กำาก้บุดู้แลูกำาหนด้

- ด้ำาเนินธุรกิจโด้ย่เป็นไปตาม
บุทั้บุ้ญ่ญ้่ติของกฎหมาย่แลูะ 
กฎระเบุีย่บุ แลูะมีการปร้บุเปลูี�ย่น 
ตามกฎระเบุีย่บุทั้ี�เปลูี�ย่นแปลูงไป

- มีการกำาก้บุดู้แลูกิจการ 
ทั้ี�แข็งแกร่งแลูะการบุริหาร
จ้ด้การองค้์กรทั้ี�โปร่งใส

- มีค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุต่อส้งค้ม 
แลูะสิ�งแวด้ลู้อม 

- มีมาตรการทั้างการเงินเพ่�อช่วย่
ฟั้�นฟัูกิจการทั้ี�ย้่งมีอนาค้ตด้ีแต่
ได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุจากโค้วิด้-19 
ให้สามารถึด้ำาเนินธุรกิจต่อไปได้้
แลูะปร้บุเปลีู�ย่นองค้์กรภาย่หลู้ง 
โค้วิด้-19 ค้ลูี�ค้ลูาย่ 

- ปฏิิบุ้ติตามหลู้กเกณฑ์์หรือ 
ข้อกำาหนด้ของหน่วย่งาน
กำาก้บุดู้แลูอย่่างแข็งข้น แลูะ
เข้าร่วมงานทั้ี�เกี�ย่วก้บุค้วาม
ย้่�งย่ืนทั้ี�หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู
เป็นผู่้จ้ด้

-  ราย่งานต่อหน่วย่งานกำาก้บุ
ดู้แลูเป็นประจำาทัุ้กป่ เกี�ย่วก้บุ 
ค้วามค้ืบุหน้าของการด้ำาเนิน
การตาม Sustainability 
Roadmap แลูะแผ่นงานหลู้กๆ 
ของแต่ลูะป่ 

- ด้ำาเนินธุรกิจตามหลู้กการ
กำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีแลูะ 
หลู้กจริย่ธรรม 

- ด้ำาเนินโค้รงการผ่่อนผ่้นหนี� 
แก่ลููกค้้ากว่า 40,000 ราย่ 
ทั้ี�ได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุจาก 
โค้วิด้-19 

ผู่้ขาย่สินค้้า/
ให้บุริการ

- กระบุวนการจ้ด้ซืี�อจ้ด้จ้าง
- การประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงาน
- การประชุมแลูะการส้มมนา
- การสื�อสารออนไลูน์ / อีเมลู์
- การติด้ต่อแบุบุพบุหน้าก้น

-  การปฏิิบุ้ติทั้ี�เป็นธรรม โปร่งใส 
แลูะเทั้่าเทีั้ย่ม

-  ค้่าตอบุแทั้นแลูะข้อกำาหนด้การ
จ่าย่ค้่าตอบุแทั้น 
มีค้วามเป็นธรรม

-  การเป็นหุ้นส่วนสร้างธุรกิจให้
เติบุโตไปด้้วย่ก้น

- มีการจ้ด้ซืี�อจ้ด้จ้างทั้ี�โปร่งใส
แลูะเป็นธรรม

-  กำาหนด้แลูะประกาศใช้นโย่บุาย่
เพ่�อค้วามย่้�งย่ืนแลูะนโย่บุาย่
การให้บุริการทั้างการเงิน 
เพ่�อค้วามย่้�งย่ืน 

ชุมชน - การรณรงค้์แลูะการเข้าร่วม
กิจกรรมก้บุองค้์การ 
ทั้ี�ไม่แสวงผ่ลูกำาไร (NGO)

- การบุริจาค้แลูะการเป็น 
สปอนเซีอร์

- สื�อส้งค้มออนไลูน์
- การประชุมแลูะส้มมนา

-  ส่งเสริมแลูะสน้บุสนุนค้วามเป็น
อยู่่ทั้ี�ด้ีแลูะคุ้ณภาพชีวิตของ
ชุมชนแลูะส้งค้ม 

-  ด้ำาเนินธุรกิจโด้ย่มีค้วาม 
ร้บุผ่ิด้ชอบุต่อส้งค้มแลูะ 
สิ�งแวด้ลู้อม แลูะมีการกำาก้บุ 
ดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี  

- พ้ฒนาโค้รงการ CSR ต่างๆ  
เพ่�อช่วย่เหลูือชุมชน โด้ย่เฉพาะ 
อย่่างย่ิ�งในช่วงการแพร่ระบุาด้
ของโรค้โค้วิด้-19 เช่น ตู้ปันสุข 
Run to Win, Read for the 
Blind เป็นต้น

- ร่วมก้บุสภากาชาด้ไทั้ย่ด้ำาเนิน
โค้รงการรณรงค้์บุริจาค้โลูหิต
โด้ย่เชิญ่ชวนพน้กงานบุริจาค้
โลูหิตทัุ้กๆ  3 เดื้อน เพ่�อช่วย่
ระด้มจ้ด้หาโลูหิตช่วย่เหลืูอ 
ผู่้ป�วย่ทั้ี�มีค้วามจำาเป็นต้องใช้
โลูหิตในสภาวการณ์ 
ทั้ี�ขาด้แค้ลูนอย่่างหน้ก 
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3.3  การบริหุ้ารจัดการเพ่�อควัามย่ั�งย่ืนในมิต่ิสิ�งแวัดลั้อม 

จากเป้าหมาย่ด้ำาเนินการตามแนวทั้าง ESG ด้้งกลู่าว ธนาค้ารจึงมุ่งม้�นร้บุผ่ิด้ชอบุอย่่างเต็มทั้ี�ในการลูด้ค้าร์บุอนฟั่ตพรินทั้ ์
ผ่่านการด้ำาเนินธุรกิจแลูะการปฏิิบุ้ติงานทั้้�วทั้้�งองค้์กร ตามหลู้กการการธนาค้ารทั้ี�มีค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของ UNEP FI ธนาค้าร
ในฐานะสถึาบุ้นการเงินตระหน้กถึึงการมีบุทั้บุาทั้สำาค้้ญ่ในระบุบุหมุนเวีย่นของเงินทัุ้นในการด้ำาเนินธุรกิจของชุมชนต่างๆ  
ด้้งน้�น ธนาค้ารจึงปฏิิบุ้ติตามผ่ลูการประชุมร้ฐภาคี้กรอบุอนุส้ญ่ญ่าสหประชาชาติว่าด้้วย่การเปลูี�ย่นแปลูงสภาพภูมิอากาศ
ค้ร้�งทั้ี� 26 (COP26) แลูะค้วามตกลูงปารีส เพ่�อย้่บุย้่�งไม่ให้อุณหภูมิโลูกเพ่�มสูงเกิน 2 องศาเซีลูเซีีย่ส ซีึ�งเทีั้ย่บุเคี้ย่งได้้ก้บุ
ระด้้บุในช่วงก่อนยุ่ค้อุตสาหกรรมแลูะเพ่�อบุรรลูุเป้าหมาย่ Carbon Neutrality ภาย่ในป่ 2593  ทั้้�งนี� ในป่ 2564 ธนาค้าร
แลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ได้้ทัุ้่มเทั้ทั้ร้พย่ากรแลูะค้วามรู้ค้วามสามารถึในการสร้างผ่ลูกระทั้บุเชิงบุวกค้วบุคู้่ไปก้บุการลูด้ผ่ลูกระทั้บุ 
เชิงลูบุอย่่างจริงจ้ง เพ่�อสน้บุสนุนการบุริหารจ้ด้การด้้านสิ�งแวด้ลู้อมในเส้นทั้างสู่ค้วามย้่�งย่ืนด้้งต่อไปนี� 

การใช้พลังงานและไฟ้ฟ้้า

 ตรวจเช็ค้ระบุบุทั้ำาค้วามเย่็น โด้ย่ปร้บุอุณหภูมิทัุ้กว้นเพ่�อให้เหมาะสมก้บุอากาศแลูะจำานวนพน้กงานภาย่ใน
อาค้ารในแต่ลูะว้น การปร้บุอุณหภูมิด้้งกลู่าวค้าด้ว่าจะช่วย่ประหย่้ด้หน่วย่ค้วามร้อนได้้ 200 BTU/ต้น 
จากเด้ิมทั้ี�ใช้อยู่่ทั้ี� 800 BTU/ต้น เป็น 600 BTU/ต้น (ลูด้การใช้ ไฟัฟั้าได้้ 45,012 kW/เดื้อน) 

 ต้�งเป้าหมาย่ทั้ี�จะเปลีู�ย่นหลูอด้ไฟัแสงสว่างจำานวน 2,625 หลูอด้เป็น LED ในอาค้ารสำาน้กงานใหญ่่ภาย่ใน 
3 ป่ (2564-2566) โด้ย่ค้าด้ว่าจะประหย้่ด้ไฟัฟั้าได้้ 27,720 kW/ป่ ท้ั้�งนี� ระหว่างเดื้อนมกราค้ม-เดื้อนธ้นวาค้ม 
2564 ธนาค้ารได้้ติด้ต้�งหลูอด้ LED แลู้วจำานวน 942 หลูอด้แทั้นหลูอด้ไฟัเดิ้มทั้ี�มีสภาพเก่าแลูะแตก ซีึ�งเกิน 
เป้าหมาย่ทั้ี�ต้�งไว้เฉลูี�ย่ทั้ี� 875 หลูอด้ต่อป่ 

 ลูด้เวลูาการใช้ ไฟัฟั้าแสงสว่างทั้ี�ลูานจอด้รถึในอาค้ารสำาน้กงานใหญ่่จาก 12 ช้�วโมงเป็น 5 ช้�วโมงต่อว้น 
 เปลูี�ย่นเวลูาใช้งานลูิฟัต์ 6 ต้วในอาค้ารสำาน้กงานใหญ่่ โด้ย่ให้ปิด้การใช้งานระหว่างเวลูา 19:30-5:00 น. 

เพ่�อประหย้่ด้ไฟัฟั้า  
 ลูด้ขนาด้อุปกรณ์จ่าย่ไฟัทั้้�ง 4 เค้รื�องจากขนาด้ 40 KVA เป็น 20 KVA
 เปลูี�ย่นหม้อแปลูงไฟัฟั้าแบุบุใช้ขด้ลูวด้ทั้องแด้งเป็นแบุบุใช้ขด้ลูวด้อลููมิเนีย่ม เนื�องจากอลููมิเนีย่มต้านทั้าน 

ค้วามร้อนได้้ดี้กว่าทั้องแด้ง   

การลดการใช้กระดาษ

 ธนาค้ารสามารถึลูด้การใชก้ระด้าษได้อ้ย่่างตอ่เนื�องทั้กุป ่เนื�องจากมกีารใชร้ะบุบุด้จิทิั้ลู้ทั้ี�เรยี่กวา่ “Fast Sign-Off” 
ในกระบุวนการอนุม้ติแทั้นการร้บุส่งเพ่�อลูงนามในกระด้าษเอกสารอย่่างมีประสิทั้ธิภาพทั้้�วองค้์กรต้�งแต่ป่ 2562 
ซีึ�งส่งผ่ลูให้สามารถึลูด้การใช้กระด้าษได้้รวมทั้้�งสิ�นเกือบุ 55,000 แผ่่นในระย่ะเวลูา 3 ป่ทั้ี�ผ่่านมาด้้งราย่ลูะเอีย่ด้
ต่อไปนี� 

Paper Saving via
Fast Sign-off 2019 2020 2021 Grand Total

No. of Pages 3,908 14,066 36,995 54,969

การลดการปล่อยก๊าซเร่อนกระจก

 ธนาค้ารสามารถึลูด้ปริมาณการปลู่อย่ก๊าซีเรือนกระจกทั้้�งทั้างตรงแลูะทั้างอ้อมจากกระบุวนการด้ำาเนินงาน
ได้้ร้อย่ลูะ 7.4 จากป่ทั้ี�ผ่่านมา
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การจัดการของเสีย

ในเส้นทั้างสู่ค้วามย้่�งยื่นขององค้์กร ปัญ่หาสิ�งแวด้ลู้อมเป็นหนึ�งในประเด้็นทั้ี�ธนาค้ารให้ค้วามสำาค้้ญ่ ด้้งน้�น ธนาค้าร 
จึงได้้จ้ด้ทั้ำาโค้รงการทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุสิ�งแวด้ลู้อมหลูาย่โค้รงการเพ่�อร่วมปลููกฝังจิตสำานึกค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุต่อสิ�งแวด้ลู้อม 
ในหมู่ค้นรุ่นใหม่ โด้ย่ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้จ้ด้ทั้ำาโค้รงการธนาค้ารขย่ะภาย่ในโรงเรีย่น รวม 3 แห่ง เพ่�อสร้างเสริมนิส้ย่ 
ให้เด้็กน้กเรีย่นรู้จ้กค้้ด้แย่กประเภทั้ของขย่ะ บุางส่วนนำามา Reuse แลูะ Recycle พร้อมท้ั้�งจ้ด้ทั้ำาสื�อให้ค้วามรู้แก่ 
เด้็กน้กเรีย่นเพ่�อให้ตระหน้กถึึงผ่ลูกระทั้บุทั้ี�มีผ่ลูต่อสภาวะแวด้ลู้อมของชุมชนแลูะของโลูก ด้้งนี�
1. โรงเรีย่นวิรุณเทั้พ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชีย่งใหม่
2. โรงเรีย่นว้ด้โพธาราม ต.ทัุ้่งขมิ�น อ.นาหม่อม จ.สงขลูา
3. มูลูนิธิยุ่วพ้ฒน์ (โค้รงการปันก้น)

                                การย่่อย่แลูะรีไซีเค้ิลูกระด้าษ

ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ส่งมอบุกระด้าษให้ก้บุ Iron Mountain เพ่�อทั้ำาการย่่อย่แลูะรีไซีเค้ิลูจำานวน 222.16 ต้นในป่ 2562 
จำานวน 122.15 ต้นในป่ 2563 แลูะ 59.73 ต้นในป่ 2564  

3.4  การบริหุ้ารจัดการเพ่�อควัามย่ั�งย่ืนในมิต่ิสังคม

การพัฒนาสังคมและชุมชน

เพ่�อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี ธนาค้ารมุ่งใช้กำาไรจากการด้ำาเนินธุรกิจส่วนหนึ�งสร้างการเปลูี�ย่นแปลูง
ในทั้างบุวกแก่ส้งค้มแลูะผู่้ร้บุผ่ลูกระทั้บุในชุมชนต่างๆ ด้้งน้�น ธนาค้ารจึงได้้เสริมสร้างกรอบุค้วามคิ้ด้ด้้านค้วามย้่�งยื่น 
แก่ผู่้มีส่วนได้้เสีย่ทัุ้กกลุู่มของธนาค้าร แลูะเชิญ่ชวนให้ผู่้มีส่วนได้้เสีย่ด้้งกลู่าวสน้บุสนุนการพ้ฒนาส้งค้มแลูะชุมชน 
ในแนวทั้างทั้ี�จะสามารถึสร้างผ่ลูลู้พธ์เชิงบุวกในระย่ะย่าวได้้ 

ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้แต่งต้�งผู่้ร้บุผ่ิด้ชอบุผ่ลู้กด้้นโค้รงการ CSR ขององค้์กร แลูะเชิญ่ชวนพน้กงานของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ 
ให้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรม CSR ต่างๆ ทั้ี�จ้ด้ขึ�นตลูอด้ทั้้�งป่ แม้จะเกิด้ภาวะการแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ธนาค้าร
ย้่งค้งได้้ร้บุการสน้บุสนุนจากผู่้บุริหารแลูะพน้กงานจากทุั้กฝ�าย่งานทีั้�เข้าร่วมกิจกรรมอย่่างเต็มทั้ี� ทั้ำาให้กิจกรรมต่างๆ  
ด้้งกลู่าวประสบุค้วามสำาเร็จอย่่างดี้ โด้ย่สิ�งทั้ี�สำาค้้ญ่ทั้ี�สุด้จากการด้ำาเนินกิจกรรมด้้งกลู่าวคื้อ การทั้ี�ธนาค้ารได้้ตอบุแทั้น
ส้งค้มในย่ามทั้ี�ส้งค้มต้องการค้วามช่วย่เหลูือในช่วงทั้ี�มีการแพร่ระบุาด้ของโรค้ด้้งกลู่าว 
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กิจกรรม	CSR	ในปี	2564:	จำานวนผูู้้เข้าร่วมกิจกรรมและจำานวนชั่วโมงกิจกรรม

กิจกรรม	CSR
จำานวน

ผู่้เข้าร่วมกิจกรรม
จำานวน

ช้�วโมงกิจกรรม

โค้รงการ Run to Win 780 10,039.04

โค้รงการ Read for the Blind 108 900

โค้รงการบุริจาค้โลูหิต 226 452

อื�นๆ (Call Centre หมอพร้อม
การทั้ำาค้วามสะอาด้ว้ด้ เป็นต้น)

142 735.65

รวม 1,256 12,126.69

1.	 โครงการ	Run	to	Win	

โค้รงการ Run To Win เป็นกิจกรรมการวิ�งในรูปแบุบุออนไลูน์ทั้ี�
ธนาค้ารจ้ด้สำาหร้บุพน้กงานทั้ี�สนใจจะร่วมการวิ�งสะสมระย่ะทั้าง 
เพ่�อการกุศลูช่วย่แพทั้ย่์โรงพย่าบุาลูบุ้านแพ้ว จ.สมุทั้รสงค้ราม  
สู้ภ้ย่โค้วิด้-19 โด้ย่ธนาค้ารด้ำาเนินการร่วมก้บุแอปพลูิเค้ช้�น Dromos  
ในการสะสมระย่ะทั้างการวิ�งของน้กวิ�ง แลูะเชิญ่ชวนพน้กงานทั้ี�สนใจ 
ให้ร่วมกิจกรรมไม่เพีย่งเพ่�อสุขภาพของตนเทั้่าน้�น แต่ย้่งเป็นการร่วม 
บุริจาค้แก่โรงพย่าบุาลูอีกด้้วย่  เนื�องจากธนาค้ารจะบุริจาค้เงิน 10 บุาทั้ 
ให้แก่โรงพย่าบุาลู สำาหร้บุทัุ้กๆ ระย่ะทั้าง 1 กิโลูเมตร รวมเป็นย่อด้เงิน
บุริจาค้ให้แก่โรงพย่าบุาลูทั้้�งสิ�น 780,200 บุาทั้

2.	 โครงการบริจาคโลหิต

ธนาค้ารร่วมก้บุศูนย่์บุริการโลูหิตแห่งชาติ
สภากาชาด้ไทั้ย่ จ้ด้ทั้ำาโค้รงการรณรงค้์การ
บุริจาค้โลูหิต โด้ย่เชิญ่ชวนพน้กงานธนาค้าร
บุริจาค้โลูหิต ทัุ้กๆ  3 เด้ือน เพ่�อช่วย่ระด้มจ้ด้หา
โลูหิตนำาไปช่วย่เหลืูอผู่้ป�วย่ทั้ี�มีค้วามจำาเป็นต้อง
ใช้โลูหิตในสภาวการณ์ทั้ี�ขาด้แค้ลูนอย่่างหน้ก 
โด้ย่ในป่ 2564 มีพน้กงานเข้าร่วมโค้รงการรวม 
226 ค้น 
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3.	 โครงการศูนย์พักคอยผูู้้ป่วยโควิด-19

ธนาค้ารร่วมก้บุเทั้ศบุาลูตำาบุลูบุางพลูีน้อย่ ต.บุางพลูีน้อย่ 
อ.บุางบุ่อ จ.สมุทั้รปราการ จ้ด้ต้�งศูนย่์พ้กค้อย่ผู่้ป�วย่ 
โค้วิด้-19 เพ่�อรองร้บุผู่้ป�วย่ในช่วงกลูางป่ 2564  ศูนย่์นี�
สามารถึรองร้บุเตีย่งผู่้ป�วย่แลูะอุปกรณ์ทั้ี�จำาเป็นต่อผู่้ป�วย่
ทั้ี�มีอาการไม่มากน้กแลูะโรงพย่าบุาลูใกลู้เคี้ย่งไม่สามารถึ
รองร้บุได้้เนื�องจากมีผู่้ป�วย่จำานวนมาก ด้้งน้�น ศูนย่์นี�จึง
ช่วย่แบุ่งเบุาภาระจากโรงพย่าบุาลูแลูะบุรรเทั้าค้วามทุั้กข์
ร้อนของประชาชนในขณะน้�นได้้เป็นอย่่างด้ี
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4.	 โครงการ	Read	for	the	Blind

ธนาค้ารร่วมก้บุมูลูนิธิค้นตาบุอด้ไทั้ย่ (TAB Foundation) จ้ด้ทั้ำา 
โค้รงการ Read for the Blind ผ่ลูิตหน้งสือเสีย่งให้แก่ห้องสมุด้ 
เพ่�อผู่้พ่การทั้างสาย่ตา (Daisy Thailand Project) โด้ย่จ้ด้อบุรม 
การอ่านหน้งสือเสีย่งอย่่างถึูกต้องให้แก่พน้กงานรวมทั้้�งจ้ด้กิจกรรม 
ส่งเสริมให้พน้กงานร่วมเป็นจิตอาสาในการผ่ลูิตหน้งสือเสีย่งเพ่�ม 
ค้วามรู้ให้แก่ผู่้พ่การทั้างสาย่ตา โด้ย่ในป่ 2564 มีพน้กงานเข้าเป็น 
สมาชิกชมรมกว่า 100  ค้นร่วมก้นผ่ลิูตหน้งสือเสีย่งอย่่างต่อเนื�อง

5.	 โครงการตู้ปันสุข

ธนาค้ารร่วมก้บุสำาน้กงานเขตส้มพ้นธวงศ์จ้ด้ทั้ำาตู้ปันสุข 
โด้ย่เชิญ่ชวนพน้กงานแลูะลููกค้้าเข้ามามีส่วนร่วมในการแบุ่งปัน 
ข้าวสารอาหารแห้งนำามาใส่ตู้ปันสุขเพ่�อช่วย่บุรรเทั้าค้วาม 
เด้ือด้ร้อนให้แก่ประชาชนย่่านเย่าวราชทั้ี�ได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุจากการ
แพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19
 
ธนาค้าร บุริษ้ทั้ย่่อย่ แลูะพน้กงานทุั้กค้นขอส่งกำาลู้งใจให้ค้นไทั้ย่
ทัุ้กค้นก้าวผ่่านช่วงเวลูาวิกฤตินี�อย่่างปลูอด้ภ้ย่ไปด้้วย่ก้น 
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6.	 โครงการ	Call	Centre	ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม

ในช่วงทั้ี�การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ลูุกลูาม ธนาค้ารเข้าร่วมทั้ำาหน้าทั้ี� Call Centre ศูนย่์ประสานงาน 
ข้อมูลูหมอพร้อม ให้บุริการจองฉีด้ว้ค้ซีีนป้องก้นโค้วิด้-19 แลูะบุริการให้ข้อมูลูแก่ประชาชน มีผู่้บุริหาร
แลูะพน้กงานกว่า 30 ค้นเข้าร่วมร้บุโทั้รศ้พทั้์แลูะตอบุข้อซี้กถึาม โด้ย่มีประชาชนโทั้รศ้พทั้์เข้ามาร้บุบุริการ
มากกว่า 4,000 สาย่ตลูอด้เวลูา 1 เดื้อนของกิจกรรมนี�   
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7.	 การพัฒนาการศึกษา	

ธนาค้ารตระหน้กถึึงค้วามสำาค้้ญ่ของการศึกษา จึงได้้จ้ด้ทั้ำาโค้รงการทั้ี�มุ่งช่วย่พ้ฒนาด้้านการศึกษามาอย่่างต่อเนื�อง 
โด้ย่ได้้จ้ด้ทั้ำาห้องเรีย่นค้อมพ่วเตอร์พร้อมระบุบุอินเตอร์เน็ต แลูะห้องสมุด้ให้แก่โรงเรีย่นทั้ี�อยู่่ในพ่�นทั้ี�ห่างไกลู ได้้เข้าถึึง 
แหลู่งข้อมูลูทั้ี�ทั้้นสม้ย่เทีั้ย่บุเทั้่าเด้็กน้กเรีย่นในเมือง รวมถึึงส่งเสริมการทั้ำากิจกรรมสร้างอาชีพนอกห้องเรีย่นให้แก่ 
เด้็กน้กเรีย่นนำาไปต่อย่อด้สร้างเป็นอาชีพในอนาค้ต ได้้แก่ การเลีู�ย่งไก่ไข่ การปลููกผ่้กย่กแค้ร่ปลูอด้สารพ่ษ ให้แก่โรงเรีย่น 
2 แห่งในป่ 2564 ได้้แก่
1. โรงเรีย่นวิรุณเทั้พ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชีย่งใหม่
2. โรงเรีย่นว้ด้โพธาราม ต.ทัุ้่งขมิ�น อ.นาหม่อม จ.สงขลูา

8.	 การสนับสนุนคนพิการ	

การสน้บุสนุนค้นพ่การเป็นโค้รงการทีั้�ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบีุ ไทั้ย่ ริเริ�มขึ�น เพ่�อเป็นการสร้างงานแลูะส่งเสริมคุ้ณภาพชีวิต 
ให้แก่ค้นพ่การ 

จำานวนค้นพ่การทั้ี�ได้้ร้บุประโย่ชน์จากโค้รงการนี�

2563 2564

28 26

ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้ให้การสน้บุสนุนทั้างการเงินก้บุค้นพ่การจำานวน 26 ค้น รวมทั้้�งได้้มีการจ้างงานในกลูุ่ม 
ด้้งกลู่าว จำานวน 2 ค้น ในป่ 2565 ธนาค้ารต้�งเป้าทั้ี�จะขย่าย่ขอบุเขตโค้รงการให้ค้รอบุค้ลุูมบุริษ้ทั้ย่่อย่ด้้วย่
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4.1  ผู้ลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม

ผลัการด้ำาเนินงานข้องกลัุ่มธุนาคาร 
สำำาหรับปีสำิ�นสำุด้วันท่� 31 ธุันวาคม 2564 
ม่กำาไรสำุทธุิจำานวน 2,440.6 ลั้านบาท 
เพ่�มข้ึ�นจำานวน 1,150 ลั้านบาท 
หรือร้อยลัะ 89.1 เมื�อเปรียบเท่ยบ
ผลักำาไรสำุทธุิข้องงวด้เด้่ยวกันปี 2563 
สำาเหตุหลัักเกิด้จากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายท่�ด้่ข้ึ�นสำ่งผลัให้ค่าใช้จ่าย
ในการด้ำาเนินงานลัด้ลังร้อยลัะ 8.1 
แลัะผลัข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่�คาด้ว่า
จะเกิด้ข้ึ�นลัด้ลังร้อยลัะ 25.7 ในข้ณิะท่�
รายได้้จากการด้ำาเนินงานลัด้ลังร้อยลัะ 3.9
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อ้ตราส่วนราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่สุทั้ธิต่อสินทั้ร้พย่์เฉลูี�ย่ (Net Interest Margin – NIM) สำาหร้บุป่ 2564 อยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 3.1 ลูด้ลูง
จากงวด้เดี้ย่วก้นป่ 2563 อยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 3.2 เป็นผ่ลูจากการลูด้ลูงของราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่จากเงินให้สินเชื�อแลูะธุรกิจเช่าซีื�อ

ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 เงินให้สินเชื�อสุทั้ธิจากราย่ได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชี (รวมเงินให้สินเชื�อซีึ�งค้ำ�าประก้นโด้ย่ธนาค้ารอื�นแลูะเงินให้
สินเชื�อแก่สถึาบุ้นการเงิน) ของกลูุ่มธนาค้ารอยู่่ทั้ี� 211.9 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงร้อย่ลูะ 6.6 เมื�อเทั้ีย่บุก้บุเงินให้สินเชื�อ ณ ว้นทั้ี� 
31 ธ้นวาค้ม 2563 กลุู่มธนาค้ารมีเงินฝาก (รวมต้�วแลูกเงิน หุ้นกู้ แลูะผ่ลิูตภ้ณฑ์์ทั้างการเงินบุางประเภทั้) จำานวน 
233.1 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงร้อย่ลูะ 7.1 จากสิ�นป่ 2563 ซีึ�งมีจำานวน 250.9  พ้นลู้านบุาทั้ อ้ตราส่วนสินเชื�อต่อเงินฝาก  
(Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลูุ่มธนาค้ารเพ่�มขึ�นเป็นร้อย่ลูะ 90.9 จากร้อย่ลูะ 90.5  ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2563 

(ก)	 สรุปรายได้ของธนาคารและบริษัทย่อย

  ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงาน สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 มีจำานวน 14,347.4 ลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงจำานวน 
579.7 ลู้านบุาทั้ หรือร้อย่ลูะ 3.9 เมื�อเปรีย่บุเทีั้ย่บุก้บุงวด้เดี้ย่วก้นป่ 2563 เนื�องจากการลูด้ลูงของราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่
สุทั้ธิจำานวน 988.5 ลู้านบุาทั้ หรือร้อย่ลูะ 9.0 เนื�องจากการลูด้ลูงของราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่จากเงินให้สินเชื�อแลูะธุรกิจ
เช่าซีื�ออ้นเนื�องมาจากการขย่าย่ต้วของสินเชื�อลูด้ลูง   สุทั้ธิก้บุการเพ่�มขึ�นของราย่ได้้ค้่าธรรมเนีย่มแลูะบุริการ
สุทั้ธิจำานวน 337.6 ลู้านบุาทั้ หรือร้อย่ลูะ 26.9 ส่วนใหญ่่เกิด้จากการเพ่�มขึ�นของราย่ได้้ค้่าธรรมเนีย่มจาก
การเป็นนาย่หน้าขาย่ประก้นแลูะหน่วย่ลูงทุั้น ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงานอื�นเพ่�มขึ�นจำานวน 71.2 ลู้านบุาทั้ หรือ 
ร้อย่ลูะ 2.6 สาเหตุหลู้กมาจากการเพ่�มขึ�นของกำาไรสุทั้ธิจากเค้รื�องมือทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น

(ข)	 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

  ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบุี�ย่สำาหร้บุป่ 2564 มีจำานวนทั้้�งสิ�น 2.7 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงจากป่ทั้ี�ผ่่านมา 1.4 พ้นลู้านบุาทั้หรือ
ร้อย่ลูะ 33.8 มีสาเหตุหลู้กจากการลูด้ลูงของค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบุี�ย่จากเงินร้บุฝาก

  ค้่าใช้จ่าย่ในการด้ำาเนินงานสำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 เปรีย่บุเทั้ีย่บุก้บุงวด้เด้ีย่วก้นป่ 2563 ลูด้ลูง
จำานวน 723.3 ลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 8.1 เนื�องจากการเพ่�มประสิทั้ธิภาพในการบุริหารจ้ด้การเพ่�อค้วบุคุ้มค้่าใช้จ่าย่
ทั้ี�ด้ีขึ�น ทั้ำาให้อ้ตราส่วนค้่าใช้จ่าย่ในการด้ำาเนินงานต่อราย่ได้้จากการด้ำาเนินงานสำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 
2564 อยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 57.0 ปร้บุต้วดี้ขึ�นเมื�อเทั้ีย่บุก้บุงวด้เด้ีย่วก้นของป่ 2563 อยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 59.6

(ค)		 กำาไรสุทธิ

  ผ่ลูการด้ำาเนินงานของกลูุ่มธนาค้าร สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 มีกำาไรสุทั้ธิจำานวน 2,440.6 ลู้านบุาทั้ 
เพ่�มขึ�นจำานวน 1,150 ลู้านบุาทั้ หรือร้อย่ลูะ 89.1 เมื�อเปรีย่บุเทั้ีย่บุผ่ลูกำาไรสุทั้ธิของงวด้เด้ีย่วก้นป่ 2563 สาเหตุ
หลู้กเกิด้จากการค้วบุคุ้มค้่าใช้จ่าย่ทั้ี�ด้ีขึ�นส่งผ่ลูให้ค้่าใช้จ่าย่ในการด้ำาเนินงานลูด้ลูงร้อย่ลูะ 8.1 แลูะผ่ลูขาด้ทุั้น 
ด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นลูด้ลูงร้อย่ลูะ 25.7 ในขณะทั้ี�ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงานลูด้ลูงร้อย่ลูะ 3.9

(ง)					 อัตราผู้ลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

  สำาหร้บุป่ 2564 กลุู่มธนาค้ารมีผ่ลูตอบุแทั้นต่อส่วนของเจ้าของร้อย่ลูะ 5.8 เมื�อเทั้ีย่บุก้บุป่ 2563 ซีึ�งอยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 3.1  
สาเหตุหลู้กเกิด้จากกำาไรสุทั้ธิทั้ี�เพ่�มขึ�น  ในขณะทั้ี�อ้ตราผ่ลูตอบุแทั้นต่อส่วนของเจ้าของของธนาค้ารอยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 3.6 
เมื�อเทั้ีย่บุก้บุป่ 2563 ซีึ�งอยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 5.8 สาเหตุหลู้กเกิด้จากกำาไรสุทั้ธิทั้ี�ลูด้ลูง
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4.2  ฐานะการเงินของธุนาคารแลัะบริษัทย่่อย่

สินทรัพย์

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลุู่มธนาค้ารมีสินทั้ร้พย่์รวมจำานวน 398.5 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงจาก ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 
2563 จำานวน 12.0 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 2.9 โด้ย่มีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งนี�

ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน (สินทั้ร้พย่์) จำานวน 9.5 พ้นลู้านบุาทั้ เพ่�มขึ�นจำานวน 3.1 พ้นลู้านบุาทั้หรือ 
ร้อย่ลูะ 48.7 เป็นผ่ลูจากการบุริหารสภาพค้ลู่องของธนาค้าร

สินทั้ร้พย่์ตราสารอนุพ้นธ์มีจำานวน 46.4 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูง 11.1 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 19.4 ส่วนใหญ่่เป็นผ่ลูจาก
ธุรกรรมด้้านอ้ตราด้อกเบุี�ย่

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทีั้�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทุั้นมีจำานวน 31.3 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูง 3.9 พ้นลู้านบุาทั้ 
หรือร้อย่ลูะ 11.2 ส่วนใหญ่่เป็นผ่ลูจากการลูด้ลูงของสินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินเพ่�อค้้า

เงินลูงทัุ้นสุทั้ธิจำานวน  74.3 พ้นลู้านบุาทั้ เพ่�มขึ�น 12.8 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 20.8 ส่วนใหญ่่เกิด้จากการเพ่�มขึ�นของ
เงินลูงทุั้นในตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทุั้นเบุ็ด้เสร็จอื�น แลูะตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่ราค้า
ทัุ้นต้ด้จำาหน่าย่ 

เงินให้สินเชื�อแลูะด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุสุทั้ธิจำานวน 207.8  พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงร้อย่ลูะ 6.3  เนื�องมาจากการชลูอต้วของเศรษฐกิจ
อ้นเนื�องมาจากสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ซีึ�งส่งผ่ลูกระทั้บุต่อการขย่าย่ต้วของสินเชื�อในวงกว้าง

คุณภาพของสินทรัพย์

(ก)	 เงินให้กู้ยืมและการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืม
  ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลุู่มธนาค้ารมีเงินให้สินเชื�อสุทั้ธิจากราย่ได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชีจำานวน 212 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูง 

จำานวน 15 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 6.6 เมื�อเทั้ีย่บุก้บุ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2563 ซีึ�งมีจำานวน 227 พ้นลู้านบุาทั้   
เงินให้สินเชื�อแบุ่งเป็นการให้กู้ย่ืมแก่กลุู่มสินเชื�อทั้ี�อยู่่อาศ้ย่  ลููกหนี�ธุรกิจเช่าซีื�อแลูะอุตสาหกรรมการผ่ลิูตแลูะ 
การพาณิชย่์ มีส้ด้ส่วนรวมร้อย่ลูะ 68 ของเงินให้สินเชื�อรวม ทั้้�งนี�มีเงินให้กู้ยื่มแก่สินเชื�อเพ่�อทีั้�อยู่่อาศ้ย่จำานวน  
78 พ้นลู้านบุาทั้  ซีึ�งมีส้ด้ส่วนสูงทั้ี�ร้อย่ลูะ 36.9  สอด้ค้ลู้องก้บุกลูยุ่ทั้ธ์ของธนาค้าร  ลููกหนี�ธุรกิจเช่าซืี�อจำานวน 
34 พ้นลู้านบุาทั้หรือ ร้อย่ลูะ 15.8  แลูะกลูุ่มอุตสาหกรรมการผ่ลิูตแลูะการพาณิชย่์จำานวน 32 พ้นลู้านบุาทั้หรือ
ร้อย่ลูะ 15.3  สินเชื�อทั้ี�มีอ้ตราการขย่าย่ต้วมาจากกลูุ่มสินเชื�อทั้ี�อยู่่อาศ้ย่  ซีึ�งเติบุโตร้อย่ลูะ 1.7 เมื�อเทีั้ย่บุก้บุ 
สิ�นป่ 2563
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31 ธ้นวาค้ม 2564 31 ธ้นวาค้ม 2563 เปลูี�ย่นแปลูง

เงินให้สินเชื่อจำาแนกตามประเภทธุรกิจ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

การเกษตรแลูะเหมืองแร่ 5,593 2.6 7,446 3.3 (1,853) (24.9)

อุตสาหกรรมการผ่ลูิตแลูะการพาณิชย่์ 32,323 15.3 33,962 15.0 (1,639) (4.8)

ธุรกิจอส้งหาริมทั้ร้พย่์แลูะก่อสร้าง 14,536 6.9 16,252 7.2 (1,716) (10.6)

การสาธารณูปโภค้แลูะบุริการ 27,609 13.0 29,118 12.8 (1,509) (5.2)

สินเชื�อส่วนบุุค้ค้ลู 6,402 3.0 8,263 3.6 (1,861) (22.5)

สินเชื�อเพ่�อทั้ี�อยู่่อาศ้ย่ 78,124 36.9 76,789 33.8 1,335 1.7

ลููกหนี�ธุรกิจเช่าซีื�อ 33,535 15.8 39,063 17.2 (5,528) (14.2)

อื�นๆ 13,772 6.5 16,057 7.1 (2,285) (14.2)

รวมเงินให้สินเชื�อสุทั้ธิจากราย่ได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชี 211,894 100 226,950 100 (15,056) (6.6)

ธนาค้ารมีนโย่บุาย่การกระจาย่การปลู่อย่เงินให้กู้ยื่มในภาค้ธุรกิจต่างๆ เพ่�อไม่ให้เกิด้การกระจุกต้วในภาค้ธุรกิจใด้ 
ธุรกิจหนึ�ง 

(ข)	 การจัดประเภทของสินเชื่อและผู้ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้�น

งบการเงินรวม

2564 2563

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี�ยค้างรับ

ล้านบาท ลู้านบุาทั้

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ไม่มีการเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่
   ของค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รดิ้ต 188,770 200,367

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�มีการเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่
   ของค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต 19,000 19,213

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ด้้อย่ค้่าด้้านเค้รด้ิต 8,361 11,159

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�มีการด้้อย่ค้่าด้้านเค้รด้ิต
   เมื�อซีื�อหรือเมื�อเกิด้ราย่การ 58 58

   รวม 216,189 230,797
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งบการเงินรวม

2564 2563

ค่าเผู้ื่อผู้ลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดข้�น

ล้านบาท ลู้านบุาทั้

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ไม่มีการเพิ�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ของค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต (1,488) (1,891)

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�มีการเพิ�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ของค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต (1,890) (1,482)

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ด้้อย่ค้่าด้้านเค้รด้ิต (3,389) (3,491)

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�มีการด้้อย่ค้่าด้้านเค้รด้ิตเมื�อซืี�อหรือเมื�อเกิด้ราย่การ (24) (24)

(6,791) (6,888)

สำารองส่วนเกิน (1,549) (2,065)

รวม (8,340) (8,953)

อ้ตราส่วนค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นต่อเงินให้สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 
อยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 117.5  เพ่�มขึ�นจากว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2563 ซีึ�งอยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 93.3  ค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่า 
จะเกิด้ขึ�นของกลูุ่มธนาค้ารอยู่่ทั้ี�จำานวน 8.3 พ้นลู้านบุาทั้ เป็นเงินสำารองส่วนเกินตามเกณฑ์์ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่จำานวน 
1.5 พ้นลู้านบุาทั้

(ค)	 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
  สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพ (NPLs) อยู่่ทั้ี� 7.9 พ้นลู้านบุาทั้ อ้ตราส่วนสินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพต่อเงินให้สินเชื�อทั้้�งสิ�นอยู่่ทั้ี�

ร้อย่ลูะ 3.7 ลูด้ลูงเมื�อเทีั้ย่บุก้บุ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2563 อยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 4.6 สาเหตุหลู้กจากการขาย่สินเชื�อ 
ด้้อย่คุ้ณภาพในป่ 2564 การบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งทั้ี�มีประสิทั้ธิภาพ การปร้บุปรุงการบุริหารคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์
แลูะกระบุวนการในการเก็บุหนี�

(ง)	 การรับรู้รายได้
  ด้อกเบุี�ย่แลูะส่วนลูด้ร้บุจากเงินให้สินเชื�อ
  วิธีการร้บุรู้ด้อกเบุี�ย่ให้ร้บุรู้ตามอ้ตราด้อกเบีุ�ย่ทีั้�แทั้้จริง การร้บุรู้ราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่จากเงินให้กู้ย่ืมทีั้�ค้้างชำาระ 

เกินกว่าสามเด้ือนน้บุต้�งแต่ว้นค้รบุกำาหนด้ชำาระ หรือลููกหนี�ระด้้บุทั้ี� 3 ตามนิย่ามมาตรฐานการราย่งานทั้างการเงิน 
ฉบุ้บุทั้ี� 9 จะร้บุรู้ราย่ได้้ด้้วย่อ้ตราด้อกเบุี�ย่ทั้ี�แทั้้จริงของราค้าตามบุ้ญ่ชีหลู้งห้กค้่าเผ่ื�อการด้้อย่ค้่า

หนี�สิน

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลุู่มธนาค้ารมีหนี�สินรวมจำานวน 355.1 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงจาก ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2563 
จำานวน 13.9 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 3.8 โด้ย่มีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งนี�

เงินร้บุฝากจำานวน 182.2 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงจำานวน 11.8 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 6.1 ส่วนใหญ่่เกิด้จากการลูด้ลูงของ
เงินฝากประจำา
 
ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน (หนี�สิน) จำานวน 55.4 พ้นลู้านบุาทั้ เพ่�มขึ�นจำานวน 8.3 พ้นลู้านบุาทั้หรือ 
ร้อย่ลูะ 17.6  ซีึ�งเป็นผ่ลูจากการบุริหารสภาพค้ลู่องของธนาค้าร
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หนี�สินทั้างการเงินทีั้�กำาหนด้ให้แสด้งด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมจำานวน 17.7 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูงจำานวน 11.2 พ้นลู้านบุาทั้หรือ
ร้อย่ลูะ 38.7 ส่วนใหญ่่เกิด้จากหุ้นกู้ทั้ี�มีอนุพ้นธ์แฝง

หนี�สินตราสารอนุพ้นธ์ทั้างการเงินจำานวน 42.7 พ้นลู้านบุาทั้ ลูด้ลูง 14.5 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 25.4 การลูด้ลูง 
ด้้งกลู่าวเป็นผ่ลูจากธุรกรรมด้้านอ้ตราด้อกเบุี�ย่

ตราสารหนี�ทั้ี�ออกแลูะเงินกู้ย่ืมมีจำานวน 29.5 พ้นลู้านบุาทั้ เพ่�มขึ�น 10 พ้นลู้านบุาทั้หรือร้อย่ลูะ 51.5 ส่วนใหญ่่เป็นผ่ลู 
จากการเพ่�มขึ�นของหุ้นกู้ระย่ะส้�น

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 มีจำานวน 43.4 พ้นลู้านบุาทั้ เพ่�มขึ�นจากป่ 2563 จำานวน 1.9 พ้นลู้านบุาทั้
หรือร้อย่ลูะ 4.5 ส่วนใหญ่่เป็นผ่ลูจากการเพ่�มขึ�นของกำาไรสุทั้ธิป่ 2564

รายการนอกงบดุล:	ภาระผูู้กพัน	
ณ ว้นทีั้� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่มีภาระผู่กพ้นทั้้�งสิ�น  4,191.4  พ้นลู้านบุาทั้ เพ่�มขึ�น 448.5 พ้นลู้านบุาทั้  
(ร้อย่ลูะ 12) จากจำานวน  3,742.9  พ้นลู้านบุาทั้ ณ สิ�นป่ 2563 การเพ่�มขึ�นของภาระผู่กพ้นส่วนใหญ่่เป็นผ่ลูจาก 
ตราสารอนุพ้นธ์ ตามทั้ี�ได้้แสด้งในตารางด้้านลู่าง

หน่วย่: ลู้านบุาทั้

รายการนอกงบดุล:	ภาระผูู้กพัน 31	ธันวาคม	2564 31 ธ้นวาค้ม 2563
เปลูี�ย่นแปลูง

%

การร้บุอาว้ลูต้�วเงิน 8 17 (52.9)

เอกสารภาย่ใต้เลูตเตอร์ออฟัเค้รด้ิตในประเทั้ศ 0 31 (100.0)

ภาระตามต้�วแลูกเงินค้่าสินค้้าเข้าทั้ี�ย้่งไม่ค้รบุกำาหนด้ 653 157 315.9

เลูตเตอร์ออฟัเค้รด้ิต 1,126 765 47.2

ภาระผู่กพ้นอื�น: 4,189,599 3,741,906 12.0

ตราสารอนุพ้นธ์ 4,158,631 3,702,022 12.3

วงเงินเบุิกเกินบุ้ญ่ชีทั้ี�ลููกค้้าย้่งไม่ได้้ถึอน 13,043 14,719 (11.4)

วงเงินสินเชื�อทั้ี�ย้่งไม่ได้้เบุิกใช้ 8,944 14,378 (37.8)

พ้นธบุ้ตร 0 271 (100.0)

อื�นๆ 8,981 10,516 (14.6)

รวม 4,191,386 3,742,876 12.0

98   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



สภาพคล่อง
ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 เงินสด้แลูะราย่การเทั้ีย่บุเทั้่าเงินสด้ตามงบุกระแสเงินสด้ของกลุู่มธนาค้ารมีจำานวน 818.4  ลู้านบุาทั้  
ลูด้ลูงสุทั้ธิ 100.2 ลู้านบุาทั้ เมื�อเทั้ีย่บุก้บุป่ 2563 ราย่ลูะเอีย่ด้ของการเปลีู�ย่นแปลูงมีด้้งนี�

เงินสด้สุทั้ธิได้้มาจากกิจกรรมด้ำาเนินงานในป่ 2564 มีจำานวน 15.2 พ้นลู้านบุาทั้ ประกอบุด้้วย่ขาด้ทัุ้นจากการด้ำาเนินงาน
ก่อนการเปลูี�ย่นแปลูงในสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สินด้ำาเนินงานจำานวน 2.2 พ้นลู้านบุาทั้ ซึี�งในจำานวนนี�รวมกำาไรสุทั้ธิก่อนภาษีเงินได้้  
2.9 พ้นลู้านบุาทั้ แลูะราย่การปร้บุกระทั้บุกำาไรสุทั้ธิทั้ี�ไม่ใช่เงินสด้ ซีึ�งส่วนใหญ่่เกิด้จากผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่า 
จะเกิด้ขึ�น ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบุี�ย่แลูะขาด้ทุั้นทั้ี�ย้่งไม่เกิด้ขึ�นจริงจากการปร้บุมูลูค้่าสินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่า
ยุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น สุทั้ธิก้บุด้อกเบุี�ย่ร้บุ สำาหร้บุสินทั้ร้พย่์ด้ำาเนินงานลูด้ลูง 9.4 พ้นลู้านบุาทั้ โด้ย่ส่วนใหญ่่
เกิด้จากการลูด้ลูงของเงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี� นอกจากนี� หนี�สินด้ำาเนินงานเพ่�มขึ�นจำานวน 150.9 ลู้านบุาทั้ ส่วนใหญ่่ 
เกิด้จากการเพ่�มขึ�นของราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน เงินร้บุหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์สุทั้ธิก้บุการลูด้ลูง
ของเงินร้บุฝาก

เงินสด้สุทั้ธิใช้ไปในกิจกรรมลูงทุั้นมีจำานวน 12.7 พ้นลู้านบุาทั้ ซีึ�งส่วนใหญ่่เกิด้จากเงินสด้จ่าย่สุทั้ธิจากเงินลูงทุั้นใน 
ตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น

เงินสด้สุทั้ธิใช้ไปในกิจกรรมจ้ด้หาเงินมีจำานวน 2.7 พ้นลู้านบุาทั้ ส่วนใหญ่่เกิด้จากกลูุ่มธนาค้ารมีเงินสด้จ่าย่สุทั้ธิหนี�สิน
ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นแลูะการกู้ย่ืมเงิน

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาของเงินทุนกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ธนาค้ารมีแหลู่งทั้ี�มาของเงินทัุ้นจากเงินฝากแลูะเงินกู้ย่ืม  ในขณะทั้ี�แหลู่งใช้ไปของเงินทัุ้นเป็นเงินให้สินเชื�อ โด้ย่ ณ ว้นทั้ี� 31 
ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารมีย่อด้เงินฝาก เงินกู้ย่ืม แลูะเงินให้สินเชื�อ แบุ่งตามระย่ะเวลูาได้้ด้้งนี�

      หน่วย่: พ้นลู้านบุาทั้

ระย่ะเวลูา เงินให้สินเชื�อ* % เงินฝาก* % เงินกู้ย่ืม* %

ทั้วงถึาม 9.1 4.3 123.1 58.2 0.2 0.2

ไม่เกิน 1 ป่ 69.2 33.1 86.8 40.9 37.4 53.0

เกิน 1  ป่ 130.8 62.6 1.9 0.9 33.1 46.8

รวม 209.1 100.0 211.8 100.0 70.7 100.0

* รวมราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน
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ธนาค้ารมีแหลู่งทั้ี�มาของเงินทัุ้นในรูปของเงินฝาก โด้ย่แบุ่งประเภทั้ด้้งนี�
                                                                                                                                  หน่วย่: พ้นลู้านบุาทั้

2564* 2563* (ปร้บุปรุงใหม่) 2652* (ปร้บุปรุงใหม่)

ประเภทเงินฝาก จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

กระแสราย่ว้น 7.8 3.7 6.6 3.0 3.7 1.8

ออมทั้ร้พย่์ 115.3 54.4 107.7 49.4 68.3 32.7

ประจำา 88.7 41.9 103.7 47.6 137 65.5

รวม 211.8 100.0 218.0 100.0 209.0 100.0

* รวมราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน

อันดับความน่าเชื่อถือ
อ้นด้้บุค้วามน่าเชื�อถึือของธนาค้ารซีึ�งจ้ด้โด้ย่สถึาบุ้นจ้ด้อ้นด้้บุค้วามน่าเชื�อถึือ มีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งนี�

Fitch	Ratings พฤศจิกาย่น 2564

อ้นด้้บุเค้รด้ิตในประเทั้ศระย่ะย่าว AA-(tha)

อ้นด้้บุเค้รด้ิตในประเทั้ศระย่ะส้�น F1+(tha)

แนวโน้มอ้นด้้บุเค้รด้ิต Stable

Moody’s	Investors	Service มกราค้ม 2564

Outlook Stable

Bank deposits Baa2/P-2

Baseline credit assessment ba2

Adjusted baseline credit assessment baa2

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

Issuer rating Baa2

ST issuer rating P-2

RAM	Ratings พฤษภาค้ม  2564

อ้นด้้บุค้วามน่าเชื�อถึือของสถึาบุ้นการเงิน AA2/Stable/P1

ตราสารหนี�ด้้อย่สิทั้ธิทั้ี�น้บุเป็นเงินกองทัุ้นช้�นทั้ี� 2 AA3/Stable
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อัตราส่วนทางการเงิน
การด้ำารงเงินกองทัุ้นตามเกณฑ์์ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
ณ ว้นทีั้� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลูุ่มธนาค้ารมีสินทั้ร้พย่์สูงกว่าหนี�สินโด้ย่เป็นส่วนของเจ้าของเป็นจำานวน 43.4 พ้นลู้านบุาทั้
มีเงินกองทัุ้น 54.4 พ้นลู้านบุาทั้แลูะเงินกองทัุ้นต่อสินทั้ร้พย่์เสี�ย่ง (BIS Ratio) ร้อย่ลูะ 22.4 ซีึ�งสูงกว่าเกณฑ์์ทั้ี�ธนาค้าร 
แห่งประเทั้ศไทั้ย่กำาหนด้ ในส่วนของอ้ตราส่วนเงินกองทุั้นต่อสินทั้ร้พย่์เสี�ย่งสำาหร้บุธนาค้ารอยู่่ทั้ี�ร้อย่ลูะ 21.8 โด้ย่มี 
เงินกองทัุ้น 52.6 พ้นลู้านบุาทั้

สภาพค้ลู่องแลูะอ้ตราส่วนสินเชื�อต่อเงินฝาก 
ธนาค้ารด้ำารงเงินฝากทั้ี�ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่เฉลีู�ย่ในอ้ตราร้อย่ลูะ 1 ของย่อด้เงินฝากแลูะเงินกู้ยื่มเฉลีู�ย่ ตามทั้ี�ธนาค้าร
แห่งประเทั้ศไทั้ย่กำาหนด้ โด้ย่ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารมีเงินสด้ในมือ เงินสด้ทั้ี�ศูนย่์เงินสด้ เงินฝากทั้ี�ธนาค้าร
แห่งประเทั้ศไทั้ย่ รวมเป็นจำานวน 1.7 พ้นลู้านบุาทั้ อ้ตราส่วนสินเชื�อต่อเงินฝาก (Modified LDR) ของธนาค้ารอยู่่ทั้ี� 
ร้อย่ลูะ 87.8 เทีั้ย่บุก้บุร้อย่ลูะ 88.0 ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2563 ซีึ�งระด้้บุด้้งกลู่าวย้่งค้งเป็นไปตามแผ่นงานของธนาค้าร
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5.1 ข้อม้ลัทั�วัไป

ชื�อบุริษ้ทั้ : ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
เลูขทั้ะเบีุย่นบุริษ้ทั้ : 0107537002338 (เดิ้มเลูขทั้ี� บุมจ. 480)
ประเภทั้ธุรกิจ : ธนาค้ารพาณิชย่์
ทั้ี�ต้�งสำาน้กงานใหญ่่ : อาค้ารหลู้งสวน เลูขทั้ี� 44 ถึนนหลู้งสวน 
  แขวงลูุมพ่นี เขตปทัุ้มว้น กรุงเทั้พมหานค้ร 10330
โทั้รศ้พทั้์ : 0-2638-8000 แลูะ 0-2626-7000
โทั้รสาร : 0-2633-9026
ศูนย่์บุริการลููกค้้า Care Center : โทั้รศ้พทั้์ 0-2626-7777
  อีเมลู์ cimbthai.carecenter@cimbthai.com
น้กลูงทุั้นส้มพ้นธ์ : โทั้รศ้พทั้์ 0-2626-7820
  อีเมลู์ ir@cimbthai.com
งานเลูขานุการบุริษ้ทั้ : โทั้รศ้พทั้์ 0-2638-8287 แลูะ 0-2614-1009
  อีเมลู์ cs@cimbthai.com
เว็บุไซีต์ : https://www.cimbthai.com

บุคคล/แหล่งอ้างอิง
นาย่ทั้ะเบุีย่นหลู้กทั้ร้พย่์ : บุริษ้ทั้ ศูนย่์ร้บุฝากหลู้กทั้ร้พย่์ (ประเทั้ศไทั้ย่) จำาก้ด้
ทั้ี�อยู่่ : เลูขทั้ี� 93 ถึนนร้ชด้าภิเษก แขวงด้ินแด้ง 
  เขตด้ินแด้ง กรุงเทั้พมหานค้ร 10400
โทั้รศ้พทั้์ : 0-2009-9000
โทั้รสาร : 0-2009-9991
SET Contact Center : 0-2009-9999
เว็บุไซีต์ : https://www.set.or.th/tsd
อีเมลู์ : SETContactCenter@set.or.th
ผู่้สอบุบุ้ญ่ชี : บุริษ้ทั้ ไพร้ซี์วอเตอร์เฮาส์คู้เปอร์ส เอบุีเอเอส จำาก้ด้
ทั้ี�อยู่่ : เลูขทั้ี� 179/74-80 อาค้ารบุางกอกซิีตี�ทั้าวเวอร์ ช้�น 15 
  ถึนนสาทั้รใต้ แขวงทัุ้่งมหาเมฆ เขตสาทั้ร กรุงเทั้พมหานค้ร 10120
โทั้รศ้พทั้์ : 0-2344-1000, 0-2286-9999
โทั้รสาร : 0-2286-5050

โด้ย่ : - นาย่บุุญ่เลูิศ กมลูชนกกุลู ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าตเลูขทั้ี� 5339
  - นางสาวสินสิริ ทั้้งสมบุ้ติ ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าตเลูขทั้ี� 7352
  - นาย่ไพบุูลู ต้นกูลู ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าตเลูขทั้ี� 4298
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5.2 ข้อม้ลัสำาคัญอื�น

5.2.1	 ส่องกล้องมองโอกาสอาเซียนปี	2565	สู่อนาคต

อาเซีีย่นตระหน้กด้ีว่า เศรษฐกิจแลูะสภาพแวด้ลู้อมท้ั้�งภาย่ในแลูะภาย่นอกมีการเปลูี�ย่นแปลูงอยู่่ตลูอด้เวลูา อีกทั้้�ง 
การรวมต้วทั้างเศรษฐกิจระด้้บุภูมิภาค้เป็นกระบุวนการทีั้�ต่อเนื�องแลูะมีพลูว้ต ทั้้�งนี� เพ่�อให้อาเซีีย่นสามารถึร้บุมือก้บุ 
ปัจจ้ย่ต่างๆ ทีั้�เข้ามากระทั้บุต่อระบุบุเศรษฐกิจ อาเซีีย่นจึงได้้สน้บุสนุนการค้้าแลูะการลูงทุั้นทั้ี�เปิด้กว้างทั้้�งในแลูะนอกภูมิภาค้
สำาหร้บุป่ 2565 อาเซีีย่นจะมีค้วามเค้ลูื�อนไหวทั้ี�น่าสนใจ ด้้งนี�

RCEP	ประกาศความสำาเร็จ	...	โอกาสของประเทศไทยและอาเซียน
หลู้งจากทัุ้่มเทั้ค้วามพย่าย่ามในการเจรจามานานถึึง 8 ป่ (2555 - 2563) สมาชิกได้้กลู้บุไปให้ร้ฐสภาลูงนามแลูะให้ส้ตย่าบุ้น
ในป่ 2564 ส่งผ่ลูให้ค้วามตกลูง RCEP ประสบุค้วามสำาเร็จแลูะมีผ่ลูบุ้งค้้บุใช้ต้�งแต่ว้นทั้ี� 1  มกราค้ม 2565

RCEP หรือค้วามตกลูงหุ้นส่วนทั้างเศรษฐกิจระด้้บุภูมิภาค้ (Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็น
เขตการค้้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ทั้ี�ใหญ่่ทั้ี�สุด้ของโลูก แลูะเป็น FTA ฉบุ้บุทั้ี� 14 ของประเทั้ศไทั้ย่ โด้ย่มีสมาชิก 15 
ประเทั้ศ ได้้แก่ อาเซีีย่น 10 ประเทั้ศ ญี่�ปุ�น เกาหลูีใต้ จีน ออสเตรเลูีย่ แลูะนิวซีีแลูนด้์ มีประชากรรวมก้น 2,300 ลู้านค้น  
(ร้อย่ลูะ 30.2 ของประชากรโลูก) มูลูค้่า GDP รวม 28.5 ลู้านลู้านด้อลูลูาร์สหร้ฐ (ร้อย่ลูะ 33.6 ของ GDP โลูก) แลูะมูลูค้่า
การค้้ารวม 10.7 ลู้านลู้านด้อลูลูาร์สหร้ฐ (ร้อย่ลูะ 30.3 ของมูลูค้่าการค้้าของโลูก)

สำาหร้บุประโย่ชน์ทั้ี�ประเทั้ศไทั้ย่จะได้้ร้บุจากค้วามตกลูง RCEP ค้ือ สมาชิกจะย่กเลูิกภาษีนำาเข้าทั้ี�เก็บุก้บุสินค้้าไทั้ย่ จำานวน 
39,366 ราย่การ โด้ย่ลูด้ภาษีเหลูือร้อย่ลูะ 0 ทั้้นทั้ี จำานวน 29,891 ราย่การ อีกทั้้�งในส่วนของจีน ญี่�ปุ�น แลูะเกาหลูีใต ้
จะลูด้แลูะย่กเลูิกภาษีศุลูกากรก้บุสินค้้าทั้ี�ส่งออกจากประเทั้ศไทั้ย่เพ่�มเติมจากเด้ิม อาทิั้ ผ่ลูไม้สด้แลูะแปรรูป สินค้้าประมง 
นำ�าผ่ลูไม้ ย่างพาราแลูะผ่ลิูตภ้ณฑ์์ย่าง รถึย่นต์แลูะส่วนประกอบุ พลูาสติก เค้มีภ้ณฑ์์ ชิ�นส่วนอุปกรณ์ไฟัฟั้า แลูะค้อมพ่วเตอร์
แลูะส่วนประกอบุ เป็นต้น
ขณะทั้ี�สมาชิกก็จะได้้ร้บุประโย่ชน์จากตลูาด้ทั้ี�มีขนาด้ใหญ่่ขึ�น เพ่�มโอกาสขย่าย่ห่วงโซี่อุปทั้านในภูมิภาค้ นอกจากนี� 
ค้วามตกลูง RCEP ย้่งช่วย่อำานวย่ค้วามสะด้วกทั้างการค้้าแก่สมาชิก ขณะทั้ี�เป็นโอกาสขย่าย่ธุรกิจบุริการของประเทั้ศไทั้ย่
สู่ประเทั้ศสมาชิก อาทั้ิ ธุรกิจก่อสร้าง ค้้าปลูีก สุขภาพ ภาพย่นตร์แลูะบุ้นเทั้ิง เป็นต้น

FTA	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	...	ประเทศไทยมีแผู้นเจรจาต่อเนื่อง
บุทั้บุาทั้ของการรวมกลูุ่มทั้างเศรษฐกิจโด้ย่มีเป้าหมาย่เพ่�อลูด้อ้ตราภาษีศุลูกากรระหว่างก้นภาย่ในกลูุ่มทั้ี�ทั้ำาข้อตกลูง
ให้เหลืูอน้อย่ทั้ี�สุด้หรือเป็น 0 ตลูอด้จนร่วมมือขจ้ด้อุปสรรค้ทั้างการค้้าทั้ี�ไม่ใช่ภาษีศุลูกากร ได้้มีมานานแลู้ว โด้ย่เฉพาะ 
อย่่างยิ่�ง เขตการค้้าเสรี (FTA) โด้ย่อาจเป็น 2 ประเทั้ศ (ทั้วิภาคี้) หรือกลูุ่มประเทั้ศ (พหุภาค้ี) ก็ได้้ 

สำาหร้บุในป่ 2565 ประเทั้ศไทั้ย่มีแผ่นเจรจาต่อเนื�องในการจ้ด้ทั้ำา FTA ก้บุประเทั้ศแลูะกลูุ่มประเทั้ศ รวม 5 กลูุ่มเป้าหมาย่
ได้้แก่ ไทั้ย่-สหภาพยุ่โรป ไทั้ย่-สมาค้มการค้้าเสรีแห่งยุ่โรป ไทั้ย่-สหราชอาณาจ้กร ไทั้ย่-สหภาพเศรษฐกิจยู่เรเซีีย่ 
แลูะอาเซีีย่น-แค้นาด้า เพ่�อเพ่�มโอกาสทั้างการค้้าแลูะการลูงทัุ้นของประเทั้ศไทั้ย่ให้มากขึ�น แม้ลู่าสุด้มีค้วามตกลูงหุ้นส่วน
ทั้างเศรษฐกิจระด้้บุภูมิภาค้ (RCEP) เข้ามาอีกฉบุ้บุ แต่ก็ย่้งค้งมีคู้่ค้้า 18 ประเทั้ศเช่นเด้ิม 

ด้้านประโย่ชน์ทั้ี�มีต่อการค้้าไทั้ย่ หากประเทั้ศไทั้ย่สามารถึเปิด้เจรจาทั้ำา FTA เป็นผ่ลูสำาเร็จ จะทั้ำาให้ส้ด้ส่วนการค้้าของ
ไทั้ย่ก้บุประเทั้ศทั้ี�มี FTA เพ่�มสูงขึ�น ปัจจุบุ้นไทั้ย่มี FTA ก้บุ 18 ประเทั้ศ มีส้ด้ส่วนการค้้าเพีย่งร้อย่ลูะ 63.6 เมื�อเทั้ีย่บุก้บุ 
ส้ด้ส่วนการค้้าของประเทั้ศอื�นๆ ในอาเซีีย่น อาทั้ิ สิงค้โปร์ทั้ำา FTA ก้บุประเทั้ศทั้้�วโลูกสูงถึึงร้อย่ลูะ 94.5 อินโด้นีเซีีย่ 
ร้อย่ลูะ 76.0 มาเลูเซีีย่ร้อย่ลูะ 71.5 แลูะเวีย่ด้นามร้อย่ลูะ 69.9 ด้้งน้�น หากไทั้ย่ทั้ำา FTA ก้บุประเทั้ศแลูะกลุู่มประเทั้ศ 
รวม 5 เป้าหมาย่ด้้งกลู่าวเป็นผ่ลูสำาเร็จ ก็จะทั้ำาให้ประเทั้ศไทั้ย่มีส้ด้ส่วนการค้้าก้บุประเทั้ศทั้ี�มี FTA เพ่�มอีกร้อย่ลูะ 12.1 
รวมเป็น ร้อย่ลูะ 75.7 ของมูลูค้่าการค้้าทั้้�งหมด้
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ผลิตภัณฑ�
มวลรวม
(พันล�าน
ดอลลาร�สหรัฐ)

เคร�อขาย
ของซีไอเอ็มบี

501.8

จำนวน
ประชากร
(ล�านคน)

Source: GDP report from World Bank as of December 2020

ซีไอเอ็มบีมีเคร�อขายครอบคลุมเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียน

อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� เว�ยดนาม ไทย เมียนมาร� มาเลเซีย กัมพ�ชา ลาว สิงคโปร� บรูไน

1,058.4

361.5

271.2

76.2

336.7

25.3 19.1

340.0

12.0

273.5 109.6 97.3 69.8 54.4 32.4 16.7 5.77.3 0.4

APEC	เวทีส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	...	ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพพร้อมขับเคลื่อน
กลุู่มค้วามร่วมมือทั้างเศรษฐกิจในเอเชีย่แปซีิฟัิก หรือ APEC เป็นเวทั้ีส่งเสริมค้วามร่วมมือทั้างเศรษฐกิจระหว่างประเทั้ศ
ในภูมิภาค้ทั้ี�ประเทั้ศไทั้ย่เป็นผู่้ร่วมก่อต้�ง ประกอบุด้้วย่เขตเศรษฐกิจช้�นนำาถึึง 21 เขตเศรษฐกิจ มี GDP รวมก้นทั้้�งสิ�นกว่า 
53 ลู้านลู้านด้อลูลูาร์สหร้ฐ หรือ 1,700 ลู้านลู้านบุาทั้ แลูะมีมูลูค้่าการค้้ารวมก้นเกือบุค้รึ�งหนึ�งของการค้้าโลูก โด้ย่การ
ด้ำาเนินงานของ APEC ย่ึด้หลู้กฉ้นทั้ามติ ค้วามเทั้่าเทั้ีย่มก้น แลูะผ่ลูประโย่ชน์ร่วมก้นของประเทั้ศสมาชิก

ประเทั้ศไทั้ย่ได้้ร้บุมอบุหมาย่ให้ด้ำารงตำาแหน่งเจ้าภาพ APEC ในป่ 2565 ถึือเป็นโอกาสสำาค้้ญ่อย่่างยิ่�งทีั้�จะได้้แสด้งบุทั้บุาทั้
แลูะข้บุเค้ลืู�อนการฟั้�นประเทั้ศจากสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ไปสู่อนาค้ต แลูะแสด้งค้วามพร้อมใน
การต้อนร้บุชาวต่างชาติต้�งแต่ระด้้บุผู่้นำา น้กธุรกิจระด้้บุสูง สื�อมวลูชนช้�นนำา แลูะผู่้มีส่วนเกี�ย่วข้องอื�นๆ ทั้ี�จะเด้ินทั้างมา
ประเทั้ศไทั้ย่ตลูอด้ป่ 

ประเทั้ศไทั้ย่จะได้้ร้บุประโย่ชน์จากการมีพ้นธมิตรทั้างเศรษฐกิจทีั้�เข้มแข็ง ได้้ร่วมผ่ลู้กด้้นแนวคิ้ด้ใหม่ๆ ทีั้�จะช่วย่พ้ฒนา
ประเทั้ศให้เติบุโตอย่่างค้รอบุค้ลูุมแลูะย้่�งย่ืน โด้ย่เฉพาะการส่งเสริมเทั้ค้โนโลูยี่ด้ิจิท้ั้ลูแลูะนว้ตกรรม การเข้าถึึงแหลู่งเงินทุั้น 
ของธุรกิจขนาด้กลูางแลูะขนาด้ย่่อม (SMEs) รวมถึึงการทั้่องเทั้ี�ย่วแบุบุย้่�งยื่น ด้้งน้�น การเป็นเจ้าภาพ APEC จึงถืึอเป็น 
เกีย่รติ แลูะสะทั้้อนค้วามเชื�อม้�นทั้ี�สมาชิกมีต่อประเทั้ศไทั้ย่

ทั้้�งนี� ค้าด้ว่า ประเทั้ศไทั้ย่จะข้บุเค้ลืู�อน APEC ให้พลูิกวิกฤตเป็นโอกาสในการเปลูี�ย่นผ่่านไปสู่โลูกยุ่ค้หลู้งโค้วิด้-19 ทั้ี�ย้่�งย่ืน
แลูะสมดุ้ลู แลูะทัุ้กค้นมีส่วนร่วม ผ่่านแนวค้ิด้หรือธีมในป่ 2565 ค้ือ “เปิด้กว้าง สร้างส้มพ้นธ์ เชื�อมโย่งก้น สู่สมดุ้ลู” หรือ
“Open. Connect. Balance.” ซีึ�งมีประเด้็นสำาค้้ญ่ 3 ด้้าน ค้ือ 1) การส่งเสริมการเจริญ่เติบุโตทั้ี�ย้่�งย่ืนแลูะค้รอบุค้ลูุม  
2) การอำานวย่ค้วามสะด้วกการค้้าแลูะการลูงทัุ้น แลูะ 3) การฟั้�นฟัูค้วามเชื�อมโย่ง โด้ย่ชูโมเด้ลูเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจ
หมุนเวีย่น - เศรษฐกิจสีเขีย่ว (BCG Economy Model) เป็นแพลูตฟัอร์มเชื�อมโย่งแลูะฟั้�นฟัูเศรษฐกิจหลู้งยุ่ค้โค้วิด้-19
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มองไปข้างหน้า
กลุู่มซีีไอเอ็มบุี ทั้ี�มีเค้รือข่าย่รองร้บุค้วามเชื�อมโย่งในภูมิภาค้อาเซีีย่น เชื�อว่าภูมิภาค้อาเซีีย่นย้่งเป็นภูมิภาค้เปิด้ ทั้ี�มีค้วาม
ย่ืด้หยุ่่น มีพลูว้ต แลูะเป็นภูมิภาค้ทั้ี�ย้่งต้องการค้วามร่วมมือจากประเทั้ศภาย่นอกภูมิภาค้ จึงมีค้วามพร้อมในการสน้บุสนุน
ลููกค้้าทั้้�งในด้้านบุรรษ้ทั้ธุรกิจแลูะธุรกิจขนาด้กลูางแลูะขนาด้ย่่อมทั้ี�ต้องการขย่าย่ธุรกิจหรือการลูงทัุ้นไปย้่งภูมิภาค้อาเซีีย่น
โด้ย่อาศ้ย่ค้วามแข็งแกร่งแลูะค้วามเชี�ย่วชาญ่ ตลูอด้จนค้วามหลูากหลูาย่ของผ่ลูิตภ้ณฑ์์ ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ ขณะเด้ีย่วก้น
ธนาค้ารซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ซีึ�งเป็นส่วนหนึ�งของกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ ก็พร้อมสน้บุสนุนแลูะเพ่�มโอกาสของผู่้ประกอบุการไทั้ย่ในการ
เข้าไปลูงทัุ้นหรือขย่าย่การผ่ลิูตไปย้่งประเทั้ศสมาชิกอาเซีีย่น เพ่�อร้กษาหรือสร้างค้วามได้้เปรีย่บุในการแข่งข้นต่อไป 

5.2.2		 ข้อพิพาทกฎหมาย

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารไม่มีข้อพ่พาทั้ทั้างกฎหมาย่ทั้ี�ธนาค้ารถูึกเรีย่กร้อง ทั้ี�อาจมีผ่ลูกระทั้บุในทั้างลูบุต่อ
สินทั้ร้พย่์ของธนาค้าร ด้้วย่เหตุทั้ี�มูลูค้่าทั้ี�เรีย่กร้องมีมูลูค้่าเกินกว่าร้อย่ลูะ 5 ของส่วนของผู่้ถืึอหุ้นสุทั้ธิของธนาค้าร

5.2.3		 ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับของธนาคาร	และบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ข้อมูลูการถึูกเปรีย่บุเทีั้ย่บุปร้บุของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564

ราย่ลูะเอีย่ด้การถึูกเปรีย่บุเทั้ีย่บุปร้บุจากหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการ

สำาหร้บุป่ 2564
ค้วามผ่ิด้ทั้ี�ถึูกเปรีย่บุเทั้ีย่บุปร้บุบุ่อย่ทั้ี�สุด้ 
3 อ้นด้้บุแรก ในรอบุ 5 ป่ทั้ี�ผ่่านมา

ย่อด้
รวมทั้้�งสิ�น 

(บุาทั้)

จำานวนสูงสุด้ 3 อ้นด้้บุแรก มาตรา กฎหมาย่ทั้ี�เกี�ย่วข้อง

หน่วยงานกำากับดูแล
ของทางการ

จำานวนเงิน 
(บุาทั้)

มาตรา กฎหมาย่
ทั้ี�เกี�ย่วข้อง

1.  ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ - - - - มาตรา 66 
แลูะ 71

พระราชบุ้ญ่ญ้่ติธุรกิจ
สถึาบุ้นการเงิน  
พ.ศ. 2551 แลูะทั้ี�แก้ไข
เพ่�มเติม

2. สำาน้กงานค้ณะกรรมการ
กำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะ
ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์

- - - - มาตรา 113 พระราชบุ้ญ่ญ้่ติ
หลู้กทั้ร้พย่์แลูะ
ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ 
พ.ศ. 2535 แลูะทั้ี�แก้ไข
เพ่�มเติม

3. สำาน้กงานค้ณะกรรมการ
กำาก้บุแลูะส่งเสริมการ
ประกอบุธุรกิจประก้นภ้ย่

- - - - - -

สรุป ในป่ 2564 ธนาค้ารไม่มีราย่การ
ทั้ี�ถึูกเปรีย่บุเทั้ีย่บุปร้บุ

ในรอบุ 5 ป่ทั้ี�ผ่่านมา ธนาค้ารถึูก
เปรีย่บุเทั้ีย่บุปร้บุรวมทั้้�งสิ�น 2 ราย่การ
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ

6.	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

7.	 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ	และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับ
	 คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผูู้้บริหาร	พนักงานและอื่นๆ

8.	 รายงานผู้ลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

9.	 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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ธุนาคารเชื�อมั�นว่าความพยายาม
อย่างต่อเนื�องข้องธุนาคารในการสำร้าง
วัฒนธุรรมแลัะโครงสำร้างการกำากับ
ดู้แลักิจการท่�แข้็งแกร่งทั�วทั�งองค์กร
จะช่วยให้ธุนาคารสำามารถืสำร้างคุณิค่าเพ่�ม
แก่ผู้ม่สำ่วนได้้เสำ่ยทุกกลัุ่ม ด้ังนั�น ธุนาคาร
จึงมุ่งมั�นด้ำาเนินการเพ่�อกำาหนด้หลัักปฏิิบัติ
ในการกำากับดู้แลักิจการแลัะมาตรฐาน
จรรยาบรรณิทางธุุรกิจระด้ับสำูงสำุด้
สำำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ข้องธุนาคาร
เพ่�อให้บรรลัุพันธุกิจข้องธุนาคาร
ในการสำร้างองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า
อย่างยั�งยืน
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ธนาค้ารมีกระบุวนการในการกำาหนด้ ประเมิน แลูะบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งแลูะค้วามไม่แน่นอนต่างๆ ทั้ี�เกิด้ขึ�น โด้ย่กำาหนด้
กระบุวนการค้วบุคุ้มภาย่ในเพ่�อให้การด้ำาเนินธุรกิจแลูะการค้วบุคุ้มในด้้านต่างๆ ซีึ�งรวมถึึงด้้านการเงินแลูะการปฏิิบุ้ติ
การตลูอด้จนการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย่แลูะระเบีุย่บุข้อบุ้งค้้บุต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง โด้ย่ให้หน่วย่งาน 
ตรวจสอบุภาย่ในแลูะหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงานทั้ำาหน้าทั้ี�ติด้ตามดู้แลูการปฏิิบุ้ติงานของหน่วย่งานต่างๆ ของธนาค้าร 
ให้สามารถึข้บุเค้ลูื�อนองค้์กรเพ่�อบุรรลูุเป้าหมาย่กลูยุ่ทั้ธ์ทั้ี�ต้�งไว้ในขณะทั้ี�มีการปฏิิบุ้ติตามกฎหมาย่แลูะระเบุีย่บุข้อบุ้งค้้บุ 
ต่างๆ นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งเน้นให้ค้วามรู้ค้วามเข้าใจแก่กรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานในเรื�องจรรย่าบุรรณธุรกิจ 
กฎหมาย่แลูะระเบีุย่บุข้อบุ้งค้้บุทั้ี�เกี�ย่วข้อง ตลูอด้จนระเบุีย่บุปฏิิบุ้ติทั้างวิน้ย่

ธนาค้ารกำาหนด้นโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการเพื�อใช้เป็นแนวทั้างในการปฏิิบุ้ติสำาหร้บุกรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงาน 
เพื�อให้ผู่้ลูงทัุ้นแลูะผู่้มีส่วนได้้เสีย่มีค้วามไว้วางใจแลูะเชื�อม้�นในการบุริหารจ้ด้การธุรกิจของธนาค้าร อ้นจะช่วย่เสริมศ้กย่ภาพ
ในการแข่งข้นแลูะสร้างมูลูค้่าเพิ�มตลูอด้จนค้วามม้�นค้งในระย่ะย่าวให้แก่ธนาค้าร 

6.1  ภาพรวัมของนโย่บาย่แลัะแนวัปฏิิบัต่ิการกำากับด้แลักิจการ

6.1.1				นโยบายและแนวปฏิิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ค้ณะกรรมการได้้มอบุหมาย่ให้ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ำาหน้าทั้ี�พ่จารณา
นโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการของธนาค้ารแลูะด้ำาเนินการติด้ตามเพ่�อให้มีการปฏิิบุ้ติตามนโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการ 
รวมทั้้�งทั้บุทั้วนแลูะปร้บุปรุงนโย่บุาย่ด้้งกลู่าวให้มีค้วามเหมาะสมแลูะสอด้ค้ลู้องก้บุแนวทั้างของหน่วย่งานทั้างการทั้ี�กำาก้บุ
ดู้แลูธนาค้าร

ในการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นกรรมการ ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ พ่จารณา
จากบุทั้บุาทั้ หน้าทั้ี� แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุของกรรมการในค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ต่างๆ 
ร่วมก้บุปัจจ้ย่ประกอบุอื�นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ทั้้�งนี� ในป่ 2563 ค้ณะกรรมการได้้เสนอขอให้ทั้ี�ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้น 
ค้ร้�งทั้ี� 26 พ่จารณาอนุม้ติค้่าตอบุแทั้นกรรมการในอ้ตราปร้บุใหม่ทั้ี�เพ่�มขึ�น เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุหน้าทั้ี�ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ 
ทั้ี�เพ่�มขึ�นตามข้อกำาหนด้ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง แลูะการบุ้งค้้บุใช้อ้ตราใหม่ทั้ี�เพ่�มขึ�นในว้นทั้ี� 1 มกราค้ม 
2564 เป็นต้นไป อย่่างไรก็ตาม เนื�องจากสถึานการณ์แพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ย้่งค้งส่งผ่ลูกระทั้บุอย่่างต่อเนื�องต่อ 
ภาวะเศรษฐกิจ ค้ณะกรรมการจึงพ่จารณาอนุม้ติให้เลืู�อนการบุ้งค้้บุใช้อ้ตราค้่าตอบุแทั้นใหม่ทีั้�เพ่�มขึ�นออกไปอีก จากเดื้อน
มกราค้ม 2564 เป็นเด้ือนกรกฎาค้ม 2564 ซีึ�งการอนุม้ติด้้งกลู่าวของค้ณะกรรมการได้้ร้บุส้ตย่าบุ้นจากทีั้�ประชุมสาม้ญ่ 
ผู่้ถืึอหุ้น ค้ร้�งทั้ี� 27 ทั้้�งนี� ค้่าตอบุแทั้นทั้ี�ธนาค้ารจ่าย่ให้แก่กรรมการแลูะผู่้บุริหารเป็นค้่าตอบุแทั้นทั้ี�จ่าย่ในอ้ตราทั้ี�เทีั้ย่บุเคี้ย่ง
ได้้ก้บุระด้้บุทั้ี�ปฏิิบุ้ติอยู่่ในอุตสาหกรรมเด้ีย่วก้น เพ่�อร้กษากรรมการแลูะบุุค้ลูากรทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติ ค้วามรู้ ค้วามสามารถึ  
แลูะประสบุการณ์ทั้ี�เป็นประโย่ชน์ต่อการด้ำาเนินธุรกิจเพ่�อค้วามย้่�งย่ืนตามพ้นธกิจของธนาค้าร

ธนาค้ารเห็นค้วามสำาค้้ญ่ของค้วามเป็นอิสระระหว่างค้ณะกรรมการแลูะฝ�าย่จ้ด้การ จึงได้้กำาหนด้ให้มีการแบุ่งแย่กหน้าทั้ี� 
ของประธานกรรมการ แลูะกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหารอย่่างช้ด้เจน นอกจากนี� ธนาค้ารย่้ง 
กำาหนด้ในนโย่บุาย่เรื�องการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี ให้กรรมการอิสระมีมากกว่ากึ�งหนึ�งของจำานวนกรรมการทั้้�งหมด้ 
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เพ่�อเพ่�มประสิทั้ธิภาพแลูะพ้ฒนาค้วามรู้ค้วามสามารถึของกรรมการ ธนาค้ารได้้จ้ด้ให้กรรมการเข้าร่วมส้มมนาแลูะ 
การอบุรมทีั้�จ้ด้ภาย่ในธนาค้ารแลูะองค้์กรภาย่นอก รวมทั้้�งทั้ี�จ้ด้โด้ย่ CIMB Group Holdings Berhad ซีึ�งเป็นผู่้ถึือหุ้น 
โด้ย่ทั้างอ้อม (โปรด้ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้ในข้อ 8.1.1) นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งจ้ด้ให้ค้ณะกรรมการทั้ำาแบุบุประเมินเกี�ย่วก้บุคุ้ณสมบุ้ติ
ในการเป็นกรรมการธนาค้าร (Certificate of Qualifications and Prohibited Characteristics) เป็นประจำาป่ลูะ 2 ค้ร้�ง
แลูะเพ่�อพ้ฒนาปร้บุปรุงประสิทั้ธิภาพของกรรมการให้ด้ียิ่�งขึ�น ธนาค้ารย่้งได้้จ้ด้ให้ค้ณะกรรมการทั้ำาการประเมินผ่ลู 
การปฏิิบุ้ติงานทัุ้กป่ (โปรด้ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้ในข้อ 8.1.1)

ในการกำาก้บุดู้แลูบุริษ้ทั้ย่่อย่น้�น ธนาค้ารมีการส่งผู่้บุริหารของธนาค้ารไปเป็นกรรมการในค้ณะกรรมการแลูะค้ณะกรรมการ
ชุด้ย่่อย่ของบุริษ้ทั้ย่่อย่ รวมท้ั้�งเปิด้โอกาสให้กรรมการผู่้จ้ด้การของบุริษ้ทั้ย่่อย่เข้าร่วมประชุมค้ณะกรรมการจ้ด้การของ
ธนาค้าร เพ่�อเสริมสร้างค้วามรู้แลูะค้วามเข้าใจในกิจการแลูะทิั้ศทั้างการด้ำาเนินงานของธนาค้าร รวมถึึงเป้าหมาย่ทั้ี�มี 
ร่วมก้น ตลูอด้จนเพ่�อสร้างส้มพ้นธ์อ้นด้ีระหว่างธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ (โปรด้ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้เพ่�มเติมในข้อ 8.1.3)

6.1.2		 นโยบายและแนวปฏิิบัติที่เกี่ยวกับผูู้้ถือหุ้นและผูู้้มีส่วนได้เสีย

เพ่�อให้การปฏิิบุ้ติต่อผู่้ถืึอหุ้นแลูะผู่้มีส่วนได้้เสีย่เป็นไปอย่่างเหมาะสม ธนาค้ารได้้กำาหนด้นโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติเกี�ย่วก้บุ 
สิทั้ธิของผู่้ถืึอหุ้นแลูะผู่้มีส่วนได้้เสีย่ ค้รอบุค้ลุูมการส่งเสริมการใช้สิทั้ธิของผู่้ถืึอหุ้น การปฏิิบุ้ติต่อผู่้ถืึอหุ้นอย่่าง 
เทั้่าเทีั้ย่มก้น แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุต่อผู่้มีส่วนได้้เสีย่ นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งกำาหนด้นโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูการใช้ข้อมูลูภาย่ใน
นโย่บุาย่การป้องก้นค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ นโย่บุาย่การต่อต้านค้อร์ร้ปช้น รวมทั้้�งย้่งจ้ด้ให้มีช่องทั้างในการแจ้งข้อมูลู  
ข้อร้องเรีย่น หรือแจ้งเบุาะแส ผู่้กระทั้ำาค้วามผ่ิด้หรือมีส่วนเกี�ย่วข้องก้บุการค้อร์ร้ปช้น ไม่ว่ากรรมการหรือพน้กงานธนาค้าร 
นอกเหนือจากการร้บุโทั้ษตามกฎหมาย่ ผู่้กระทั้ำาหรือมีส่วนเกี�ย่วข้องจะต้องได้้ร้บุการพ่จารณาลูงโทั้ษทั้างวิน้ย่ตามระเบุีย่บุ
ทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้ไว้ อ้นอาจมีผ่ลูทั้ำาให้ถึูกเลูิกจ้าง แลูะหากพบุว่าลููกค้้า คู้่ค้้า หรือผู่้มีส่วนได้้เสีย่ใด้ๆ กระทั้ำาผ่ิด้หรือ 
มีส่วนเกี�ย่วข้องก้บุการกระทั้ำาค้วามผิ่ด้ค้อร์ร้ปช้�น ธนาค้ารย่่อมมีสิทั้ธิทั้บุทั้วนส้ญ่ญ่าหรือย่กเลูิกค้วามส้มพ้นธ์ตามส้ญ่ญ่า
ก้บุลููกค้้า คู้่ค้้า หรือผู่้มีส่วนได้้เสีย่ด้้งกลู่าวได้้ 

6.2   จรรย่าบรรณธุุรกิจ

ธนาค้ารกำาหนด้หลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณ (Code of Ethics and Conduct) ของธนาค้าร เพ่�อให้ค้ณะกรรมการ
ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานทัุ้กค้นย่ึด้ถึือปฏิิบุ้ติในการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารทั้ี�มีต่อลููกค้้า ผู่้ถืึอหุ้น พน้กงาน คู้่ค้้า / เจ้าหนี�
นอกจากนี� ย้่งได้้มุ่งเน้นการด้ำาเนินธุรกิจด้้วย่ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุต่อสภาพแวด้ลู้อมแลูะส้งค้ม ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุต่อคู้่แข่งข้น 
ทั้างธุรกิจ การร้กษาค้วามลู้บุของลููกค้้า ค้วามซีื�อส้ตย่์ ยุ่ติธรรม มีคุ้ณธรรมในวิชาชีพ ค้วามรู้ ค้วามสามารถึใน 
การประกอบุธุรกิจ การยึ่ด้ถึือ แลูะปฏิิบุ้ติตามกฎข้อบุ้งค้้บุ รวมท้ั้�งให้ค้วามร่วมมือต่อองค้์กรทีั้�กำาก้บุดู้แลูอย่่างเค้ร่งค้ร้ด้ 
โด้ย่ให้ถึือเป็นภาระหน้าทั้ี�ทั้ี�บุุค้ลูากรของธนาค้ารทุั้กค้นต้องร้บุทั้ราบุ ทั้ำาค้วามเข้าใจ แลูะปฏิิบุ้ติให้สอด้ค้ลู้องก้บุหลู้กการ
กำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีของธนาค้ารเป็นประจำา โด้ย่ใช้ดุ้ลูย่พ่นิจอย่่างถูึกต้อง หากพบุว่ามีการลูะเมิด้หลู้กการกำาก้บุดู้แลู
กิจการทั้ี�ด้ี ธนาค้ารจะด้ำาเนินการสอบุสวนตามกระบุวนการแลูะพ่จารณาลูงโทั้ษผู่้ลูะเมิด้น้�นทั้างวิน้ย่ (โปรด้ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้
หลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณของธนาค้ารได้้ทั้ี�เว็บุไซีต์ธนาค้าร www.cimbthai.com) ทั้้�งนี� ธนาค้ารได้้สื�อสารให้
พน้กงานทัุ้กค้นร้บุทั้ราบุแนวทั้างการปฏิิบุ้ติตามหลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณของธนาค้ารผ่่านระบุบุ Sync-Up 
ของธนาค้าร (โปรด้ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้หลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณ (Code of Ethics and Conduct) ในเอกสารแนบุ 5)
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6.3   การเปลั่�ย่นแปลังแลัะพัฒนาการท่�สำาคัญของนโย่บาย่ แนวัปฏิิบัต่ิ
 แลัะระบบการกำากับด้แลักิจการในปี 2564

6.3.1		 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้ทั้บุทั้วนนโย่บุาย่ แนวปฏิิบุ้ติ แลูะระบุบุการกำาก้บุดู้แลูกิจการเพ่�อเพ่�มประสิทั้ธิภาพการกำาก้บุดู้แลู
แลูะย่กมาตรฐานการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�สอด้ค้ลู้องก้บุหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการสำาหร้บุบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นป่ 2560 ของ
สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ แลูะได้้ด้ำาเนินการทั้ี�สำาค้้ญ่สรุปด้้งนี�

• ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 5/2564 ว้นทั้ี� 24 พฤษภาค้ม 2564 มีมติอนุม้ติ Board Diversity  
Framework เพ่�อกำาหนด้กรอบุค้วามหลูากหลูาย่ของกรรมการในด้้านต่างๆ ได้้แก่ เพศ อายุ่ ค้วามอิสระ
ว้ฒนธรรม ทั้้กษะค้วามสามารถึแลูะประสบุการณ์

• ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 6/2564 ว้นทั้ี� 25 มิถึุนาย่น 2564 มีมติอนุม้ติทั้บุทั้วนนโย่บุาย่แลูะ
แนวปฏิิบุ้ติเรื�องการให้ การร้บุของขว้ญ่แลูะการเลีู�ย่งร้บุรอง แลูะนโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติเรื�องการต่อต้าน 
ค้อร์ร้ปช้น ซีึ�งปร้บุปรุงตามแนวทั้างของแบุบุประเมินตนเองเกี�ย่วก้บุการต่อต้านการค้อร์ร้ปช้นของ
สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ ซีึ�งเป็นส่วนหนึ�งของกระบุวนการยื่�นต่ออายุ่การร้บุรองการ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิิบุ้ติของภาค้เอกชนไทั้ย่ในการต่อต้านการทุั้จริต (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)

• ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 8/2564 ว้นทั้ี� 27 สิงหาค้ม 2564 มีมติอนุม้ติปร้บุปรุงโค้รงสร้าง
การกำาก้บุดู้แลูค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ภาย่ในของธนาค้าร (ทีั้�ไม่ใช่ค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ทั้ี�ราย่งานต่อ
ค้ณะกรรมการ) อาทิั้ ค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่ง ค้ณะกรรมการสินเชื�อ ค้ณะกรรมการ Banking 
Conduct เป็นต้น ซีึ�งมีว้ตถุึประสงค้์เพ่�อให้เกิด้ค้วามช้ด้เจนในระบุบุการราย่งาน ลูด้จำานวนค้ณะกรรมการ
ภาย่ในทั้ี�ไม่จำาเป็น ตลูอด้จนปร้บุปรุงกฎบุ้ตรของค้ณะกรรมการภาย่ในแต่ลูะชุด้ให้ประกอบุด้้วย่ข้อกำาหนด้
ทั้ี�จำาเป็นแลูะเหมาะสม รวมทั้้�งเป็นไปในทิั้ศทั้างทั้ี�สอด้ค้ลู้องก้น

• ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 12/2564 ว้นทั้ี� 15 ธ้นวาค้ม 2564 มีมติอนุม้ติทั้บุทั้วนนโย่บุาย่ 
การราย่งานการมีส่วนได้้เสีย่ของกรรมการแลูะผู่้บุริหาร แลูะการปร้บุปรุงนโย่บุาย่เรื�องหลู้กการกำาก้บุ
ดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี

6.3.2			 การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(CG	Code)	มาปรับใช้

ค้ณะกรรมการเข้าใจบุทั้บุาทั้หน้าทั้ี� ประโย่ชน์ แลูะหลู้กปฏิิบุ้ติของหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีสำาหร้บุบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่น 
ป่ 2560  (CG Code) ทีั้�ออกโด้ย่ค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ ในการสร้างคุ้ณค้่าให้แก่กิจการ 
อย่่างย้่�งย่ืน ในป่ 2564 ค้ณะกรรมการได้้มีมติอนุม้ติทั้บุทั้วนนโย่บุาย่หลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการของธนาค้ารให้สอด้ค้ลู้อง
ก้บุ CG Code เพ่�อนำามาปร้บุใช้ตามบุริบุทั้ทั้างธุรกิจของธนาค้าร โด้ย่ให้ค้รอบุค้ลูุมแลูะทั้้นต่อพ้ฒนาการด้้านการกำาก้บุ
ดู้แลูกิจการทั้ี�เปลูี�ย่นแปลูงไปอย่่างรวด้เร็ว ทั้้�งนี� การทั้บุทั้วนด้้งกลู่าวประกอบุด้้วย่การแก้ไขในสาระสำาค้้ญ่อ้นได้้แก่ 
การย่กเลูิกข้อย่กเว้นกรณีกรรมการอิสระด้ำารงตำาแหน่งต่อเนื�องมาแลู้ว 9 ป่ การเพ่�มห้วข้อนโย่บุาย่ด้้านค้วามย่้�งย่ืน แลูะ
ห้วข้อนโย่บุาย่สภาพแวด้ลู้อมในการทั้ำางานแลูะการจ้ด้การสิ�งแวด้ลู้อมแลูะการจ้ด้การด้้านพลู้งงาน (โปรด้ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้
หลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณทั้างธุรกิจของธนาค้าร (Code of Ethics and Conduct) ในเอกสารแนบุ 5)
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6.3.3			 การปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเร่่องอื่น	ๆ	

ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้ร้บุการประเมินค้ะแนนจากโค้รงการสำารวจการกำาก้บุดู้แลูกิจการบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นประจำาป่ 2564 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ภาย่ใต้การดู้แลูของสถึาบุ้นกรรมการ
บุริษ้ทั้ไทั้ย่ (Institute of Directors : IOD) โด้ย่การสน้บุสนุนจากตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่ (ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ)  
ในระด้้บุด้ีเลูิศ (Excellent) หรือระด้้บุ 5 ด้าว ด้้วย่ค้ะแนนเฉลูี�ย่รวมร้อย่ลูะ 93 โด้ย่มีค้ะแนนสูงถึึงร้อย่ลูะ 90 ในทัุ้กเกณฑ์์
สำารวจ อ้นได้้แก่ สิทั้ธิของผู่้ถึือหุ้น การปฏิิบุ้ติต่อผู่้ถึือหุ้นอย่่างเทั้่าเทั้ีย่มก้น การค้ำานึงถึึงบุทั้บุาทั้ของผู่้มีส่วนได้้เสีย่ 
การเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูแลูะค้วามโปร่งใส แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของค้ณะกรรมการธนาค้าร  

นอกจากนี� ธนาค้ารได้้ร้บุการประเมินอยู่่ในกลูุ่มค้ะแนนสูงสุด้ประจำาป่ 2564 ด้้วย่ค้ะแนนเต็มร้อย่ลูะ100 จากโค้รงการ
ประเมินคุ้ณภาพการจ้ด้ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้นประจำาป่ 2564 (AGM Checklist) โด้ย่สมาค้มส่งเสริมผู่้ลูงทัุ้นไทั้ย่ ซีึ�งสะทั้้อน
ให้เห็นถึึงค้วามมุ่งม้�นของธนาค้ารทีั้�ให้ค้วามสำาค้้ญ่เพ่�อปกป้องพ่ทั้้กษ์สิทั้ธิของผู่้ถืึอหุ้น แลูะเพ่�อเสริมสร้างแลูะย่กระด้้บุ 
ธรรมาภิบุาลูในฐานะบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบีุย่น ตลูอด้จนพ้ฒนาประสิทั้ธิภาพในการจ้ด้ประชุมผู่้ถืึอหุ้น ทั้้�งในข้�นตอนก่อน ระหว่าง
แลูะหลู้งการประชุม
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ประธานกรรมการ /
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Board Risk and
Compliance Committee

มีผลบังคับใช�ตั ้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม 2564

กรรมการ
ผูจัดการใหญ
และประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

ทรัพยากรบุคคล กลยุทธและสำนัก
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

บร�หาร
ความเสี่ยง

กำกับ
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในการเง�น

ปฏิบัติการเทคโนโลยี
และว�ทยาการขอมูล

สื่อสารองคกร บร�หารงาน
ประสบการณลูกคา

กฏหมาย

ธุรกิจขนาดใหญ
บรรษัทธุรกิจ
และวาณิชยกิจ

ธุรกิจรายยอย พาณิชยธนกิจ ธุรกรรมการเง�นธุรกิจ
บร�หารเง�น

Advisor
to President
and CEO

7.1  ผังโครงสราง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย ผูบร�หาร พนักงานและอื่นๆ
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ประธานกรรมการ /
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Board Risk and
Compliance Committee

มีผลบังคับใช�ตั ้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม 2564

กรรมการ
ผูจัดการใหญ
และประธาน
เจาหนาที่บร�หาร

ทรัพยากรบุคคล กลยุทธและสำนัก
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

บร�หาร
ความเสี่ยง

กำกับ
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในการเง�น

ปฏิบัติการเทคโนโลยี
และว�ทยาการขอมูล

สื่อสารองคกร บร�หารงาน
ประสบการณลูกคา

กฏหมาย

ธุรกิจขนาดใหญ
บรรษัทธุรกิจ
และวาณิชยกิจ

ธุรกิจรายยอย พาณิชยธนกิจ ธุรกรรมการเง�นธุรกิจ
บร�หารเง�น

Advisor
to President
and CEO

7.1  ผังโครงสราง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย ผูบร�หาร พนักงานและอื่นๆ
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7.2   ข้อม้ลัเก่�ย่วักับคณะกรรมการ

7.2.1	องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ค้ณะกรรมการธนาค้ารประกอบุไปด้้วย่ผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิทั้ี�มีค้วามรู้ค้วามสามารถึ แลูะประสบุการณ์ มีค้วามเชี�ย่วชาญ่ใน
สาขาด้้านการเงินแลูะการธนาค้าร การบุริหารธุรกิจ การตลูาด้ กฎหมาย่ การบุ้ญ่ชี ตรวจสอบุ แลูะเป็นบุุค้ค้ลูทั้ี�เค้ย่ด้ำารง
ตำาแหน่งในหน่วย่งานของร้ฐ รวมทั้้�งสิ�น 11 ค้น โด้ย่เป็นองค้์ประกอบุตามทั้ี�กำาหนด้ใน Board Skill Matrix ของธนาค้าร
ซึี�งช่วย่ทั้ำาให้การสรรหากรรมการมีค้วามสอด้ค้ลู้องก้บุทั้ิศทั้างการด้ำาเนินธุรกิจเพ่�อการเติบุโตอย่่างย้่�งยื่นของธนาค้าร 
การเลืูอกต้�งค้ณะกรรมการของธนาค้ารเป็นไปตามมติทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นแลูะตามข้อบุ้งค้้บุธนาค้าร ซีึ�งกำาหนด้ให้ 
ค้ณะกรรมการของธนาค้ารมีจำานวนไม่น้อย่กว่า 5 ค้น แลูะไม่เกิน 12 ค้น โด้ย่ธนาค้ารได้้กำาหนด้โค้รงสร้างแลูะองค้์ประกอบุ
ของค้ณะกรรมการแลูะการจ้ด้ต้�งค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ต่างๆ ให้สอด้ค้ลู้องตามประกาศธนาค้ารแห่งประเทั้ศ (ธปทั้.) 
เรื�อง ธรรมาภิบุาลูของสถึาบุ้นการเงิน แลูะตามประกาศค้ณะกรรมการกำาก้บุตลูาด้ทัุ้นเรื�อง การขออนุญ่าตแลูะการอนุญ่าต
ให้เสนอขาย่หุ้นทั้ี�ออกใหม่แลูะทั้ี�แก้ไขเพ่�มเติม ทั้้�งนี� ค้ณะกรรมการธนาค้ารประกอบุด้้วย่

กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร 3 ค้น
กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร 2 ค้น (คิ้ด้เป็นร้อย่ลูะ 18.18 ของกรรมการทั้้�งค้ณะ)
กรรมการอิสระ  6 ค้น (คิ้ด้เป็นร้อย่ลูะ 54.54 ของกรรมการทั้้�งค้ณะ)

โด้ย่กรรมการอิสระ 4 ค้นด้ำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบุของธนาค้ารแลูะมีคุ้ณสมบุ้ติทั้ี�สอด้ค้ลู้องตามหลู้กการ
กำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี  
หุ้มาย่เหุ้ตุ่: เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้ กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร ได้้ลูาออกจากตำาแหน่งกรรมการ มีผ่ลูเมื�อว้นทั้ี� 11 
มกราค้ม 2565  ส่งผ่ลูให้ธนาค้ารมีกรรมการรวมทั้้�งสิ�น 10 ค้น ทั้้�งนี� ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ
อยู่่ระหว่างการสรรหากรรมการแทั้นทั้ี�ตำาแหน่งทั้ี�ว่างลูง (ข้อมูลู ณ ว้นทั้ี� 27 มกราค้ม 2565)

ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้แต่งต้�งกรรมการค้นหนึ�งเป็นผู่้ด้ำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นกรรมการ
ทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร แลูะไม่เป็นบุุค้ค้ลูเด้ีย่วก้นก้บุกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร ทั้้�งนี�  เพ่�อเป็นการ
ถึ่วงดุ้ลูอำานาจ ค้ณะกรรมการได้้กำาหนด้ส้ด้ส่วนของกรรมการอิสระให้มีมากกว่ากึ�งหนึ�ง แลูะให้อำานาจหน้าทั้ี�ของ 
ค้ณะกรรมการแลูะฝ�าย่จ้ด้การมีการแบุ่งแย่กอย่่างช้ด้เจน โด้ย่แบุ่งแย่กอำานาจหน้าทั้ี�ในการกำาหนด้นโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลู 
แลูะการบุริหารงานประจำาออกจากก้น ไม่ให้ค้นใด้ค้นหนึ�งมีอำานาจโด้ย่ไม่จำาก้ด้ เพ่�อค้วามเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ในการกำาก้บุดู้แลูฝ�าย่บุริหาร

1.			 กรรมการที่ไม่เป็นผูู้้บริหาร	
หมาย่ค้วามถึึง กรรมการทั้ี�ด้ำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการเพีย่งอย่่างเด้ีย่ว มิได้้เป็นผู่้บุริหารของธนาค้าร แลูะอาจเป็นหรือ
ไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้้

2.		 กรรมการที่เป็นผูู้้บริหาร 
หมาย่ค้วามถึึง กรรมการทั้ี�ด้ำารงตำาแหน่งเป็นผู่้บุริหาร กรรมการทีั้�ทั้ำาหน้าทีั้�ร้บุผิ่ด้ชอบุในการด้ำาเนินการใด้ๆ เยี่�ย่ง 
ผู่้บุริหาร รวมถึึงกรรมการทั้ี�มีอำานาจลูงนามผู่กพ้น 

3.	 กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนาม 
หมาย่ค้วามถึึง กรรมการหนึ�งหรือหลูาย่ราย่ทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�งจากค้ณะกรรมการธนาค้ารให้เป็นกรรมการผู่้มีอำานาจ 
ลูงนามเพ่�อผู่กพ้นธนาค้ารก้บุบุุค้ค้ลูภาย่นอกได้้  

114   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



7.2.2		ข้อมูลคณะกรรมการ

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ค้ณะกรรมการธนาค้ารประกอบุด้้วย่กรรมการจำานวน 11 ค้น  ด้้งนี�
  

รายชื่อ ตำาแหน่ง ประเภทั้กรรมการ

 1.  ด้าโต๊ะ โรเบิุร์ต แชบุ เด้๊า เม็ง ประธานกรรมการ
กรรมการแลูะประธานสำารอง
ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น
สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ

กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร

 2.  นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ กรรมการ
ประธานกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น
สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ
กรรมการ Board Risk and 
Compliance Committee

กรรมการอิสระ

 3.  นางอรนุช อภิศ้กด้ิ�ศิริกุลู กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบุ

กรรมการอิสระ

 4.  นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบุ
กรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา 
แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ

กรรมการอิสระ

 5. ด้ร. รอม หิร้ญ่พฤกษ์ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบุ
ประธาน Board Risk and 
Compliance Committee

กรรมการอิสระ

 6.  นาย่นิติ จึงนิจนิร้นด้ร์ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบุ

กรรมการอิสระ

 7.  นาย่ณ้ฐศ้กด้ิ� โรจนพ่เชฐ กรรมการ
กรรมการแลูะประธานสำารอง
Board Risk and Compliance 
Committee

กรรมการอิสระ

 8.  ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น อาฮ์ม้ด้ กรรมการ กรรมการบุริหาร

 9. เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก 
  บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้/2

กรรมการ
กรรมการ Board Risk and 
Compliance Committee

กรรมการบุริหาร

 10. นาย่ฮาฟัริซี บุิน อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น กรรมการ
กรรมการ Board Risk and 
Compliance Committee

กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร

 11. นาย่พอลู วอง ชี คิ้น/1 กรรมการ
กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่
แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

กรรมการบุริหาร

หมายเหตุ:
1/  ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 1/2564 ว้นทั้ี� 22 มกราค้ม 2564  มีมติอนุม้ติแต่งต้�งให้ นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน ด้ำารงตำาแหน่ง

กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร แทั้นทั้ี� นาย่สุธีร์ โลู้วโสภณกุลู ร้กษาการกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธาน 
เจ้าหน้าทีั้�บุริหาร มีผ่ลูต้�งแต่ว้นทั้ี� 1 กุมภาพ้นธ์ 2564  แลูะมีมติอนุม้ติแต่งต้�ง นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน ด้ำารงตำาแหน่งกรรมการบุริหาร 
(มีอำานาจลูงนาม) แทั้นกรรมการบุริหาร (มีอำานาจลูงนาม) ราย่นาย่สุธีร์ โลู้วโสภณกุลู มีผ่ลูต้�งแต่ว้นทั้ี�  8 กุมภาพ้นธ์ 2564  

2/  เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้  ได้้ลูาออกจากตำาแหน่งกรรมการ มีผ่ลูเมื�อว้นทั้ี� 11 มกราค้ม 2565 
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รายชื่อกรรมการที่มาจากผูู้้ถือหุ้นรายใหญ่	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)
CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ได้้มอบุหมาย่ให้บุุค้ค้ลูเข้าด้ำารงตำาแหน่งกรรมการของธนาค้ารในฐานะเป็นผู่้แทั้นจาก 
CIMB Bank จำานวน 4 ค้น ค้ือ 1. เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้  2. นาย่ฮาฟัริซี บุิน อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น  
3. ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น อาฮ์ม้ด้  แลูะ 4. นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน

กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนาม	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564)	
กรรมการซึี�งมีอำานาจลูงลูาย่มือชื�อแทั้นธนาค้ารคื้อ เอ็นจิก โอมาร์  ซีิด้ดิ้ก บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้  ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น 
อาฮ์ม้ด้ แลูะนาย่พอลู วอง ชี ค้ิน  โด้ย่กรรมการสองในสามค้นนี�ลูงลูาย่มือชื�อร่วมก้น แลูะประทั้้บุตราสำาค้้ญ่ของธนาค้าร  

อำานาจของคณะกรรมการธนาคาร	
1.  ค้ณะกรรมการธนาค้ารมีอำานาจแต่งต้�งแลูะถึอด้ถึอนพน้กงานแลูะลููกจ้างของธนาค้าร  กำาหนด้จ่าย่เงินบุำาเหน็จ

รางว้ลูแลูะเงินชด้เชย่แก่พน้กงาน หรือลููกจ้างของธนาค้าร หรือบุุค้ค้ลูใด้ทั้ี�ทั้ำากิจการให้ธนาค้าร แลูะกำาหนด้จ่าย่
เงินปันผ่ลูให้แก่ผู่้ถืึอหุ้น

2.  ค้ณะกรรมการธนาค้ารมีอำานาจต้�งค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ต่าง ๆ ตามทั้ี�เห็นว่าจำาเป็นแลูะเหมาะสม เพ่�อช่วย่ค้วบุคุ้ม
ดู้แลูการด้ำาเนินกิจการของธนาค้ารแทั้นค้ณะกรรมการธนาค้าร รวมทั้้�งกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นตามทั้ี�ค้ณะกรรมการ
เห็นสมค้วร

3.  ค้ณะกรรมการธนาค้ารมีอำานาจแต่งต้�งบุุค้ค้ลูใด้มาเป็นทีั้�ปรึกษาของค้ณะกรรมการ  เพ่�อช่วย่เหลูือให้ค้วามค้ิด้เห็น 
ในกิจการงานของธนาค้าร แลูะกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นตามทั้ี�ค้ณะกรรมการเห็นสมค้วร

4.  ค้ณะกรรมการธนาค้ารอาจมอบุหมาย่ให้กรรมการค้นใด้ค้นหนึ�งหรือหลูาย่ค้น หรือบุุค้ค้ลูอื�น ไปปฏิิบุ้ติงาน 
อย่่างใด้อย่่างหนึ�งแทั้นค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้  

5.  ในการประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร  กรรมการค้นหนึ�งมีหนึ�งเสีย่งในการลูงค้ะแนน แต่กรรมการผู่้มีส่วนได้้เสีย่
ในเรื�องใด้จะไม่มีสิทั้ธิออกเสีย่งลูงค้ะแนนในเรื�องน้�น ถึ้าค้ะแนนเสีย่งเทั้่าก้น ประธานในทั้ี�ประชุมจะต้องออกเสีย่ง 
เพ่�มขึ�นอีกหนึ�งเสีย่งเป็นเสีย่งชี�ขาด้

ความเป็นผูู้้นำาและวิสัยทัศน์
กรรมการธนาค้ารเป็นบุุค้ค้ลูทั้ี�มีภาวะผู่้นำา แลูะวิส้ย่ทั้้ศน์ มีค้วามรู้ มีจริย่ธรรมในการด้ำาเนินธุรกิจ ให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุ 
ผ่ลูกระทั้บุต่อส้งค้มแลูะสิ�งแวด้ลู้อม มีค้วามหลูากหลูาย่ของทั้้กษะ แลูะมีค้วามสามารถึทั้ี�เป็นประโย่ชน์ก้บุธนาค้าร 
ในการด้ำาเนินกิจการเพ่�อการเติบุโตอย่่างย้่�งย่ืน ค้ณะกรรมการธนาค้ารกำาหนด้วิส้ย่ท้ั้ศน์แลูะพ้นธกิจของธนาค้าร 
เพ่�อส่งต่อให้ฝ�าย่จ้ด้การนำาไปใช้เป็นกลูยุ่ทั้ธ์แลูะต้�งเป้าหมาย่ในระย่ะย่าว โด้ย่มีการพ่จารณาทั้บุทั้วนวิส้ย่ทั้้ศน์แลูะพ้นธกิจ
ของธนาค้าร แลูะติด้ตามดู้แลูให้ธนาค้ารมีการนำากลูยุ่ทั้ธ์ของธนาค้ารไปปฏิิบุ้ติจริง ตลูอด้จนจ้ด้ให้มีนโย่บุาย่แลูะแนวทั้าง
ในการด้ำาเนินงานด้้านต่างๆ รวมทั้้�งกำาหนด้ให้มีการพ่จารณาทั้บุทั้วนนโย่บุาย่แลูะแนวทั้างด้้งกลู่าวอย่่างสมำ�าเสมอ 
เพ่�อให้แน่ใจว่าธนาค้ารจะสามารถึด้ำาเนินธุรกิจได้้สอด้ค้ลู้องก้บุสภาวการณ์ทั้ี�เปลูี�ย่นแปลูง 

ธนาค้ารกำาหนด้บุทั้บุาทั้ หน้าทั้ี� แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุตลูอด้จนการสรรหา การแต่งต้�ง แลูะการถึอด้ถึอนกรรมการของ
ธนาค้ารไว้ในหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการแลูะข้อบุ้งค้้บุของธนาค้าร ค้ณะกรรมการธนาค้ารมีอำานาจแลูะมุ่งปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ให้
เป็นไปตามหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการของธนาค้าร มีค้วามเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจของธนาค้าร ติด้ตามดู้แลูให้มีระบุบุ
ค้วบุคุ้มภาย่ในแลูะการบุริหารค้วามเสี�ย่งทั้ี�มีประสิทั้ธิภาพ แลูะสามารถึประเมินการบุริหารงานของฝ�าย่จ้ด้การตามนโย่บุาย่
แลูะกลูยุ่ทั้ธ์ทั้ี�วางไว้ได้้อย่่างเป็นรูปธรรม

7.2.3		บทบาท	หน้าที่	และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร	

หน้าทั้ี�ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุพ่�นฐานของค้ณะกรรมการธนาค้าร ได้้แก่ การใช้ดุ้ลูพ่นิจเพ่�อต้ด้สินใจทั้างธุรกิจในลู้กษณะทั้ี�เห็น 
โด้ย่สุจริตว่าเป็นไปเพ่�อประโย่ชน์สูงสุด้ของธนาค้าร แลูะเป็นไปตามกฎหมาย่แลูะกฎระเบีุย่บุของทั้างการ ข้อบุ้งค้้บุของ
ธนาค้ารแลูะมติทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้น  ด้้งราย่ลูะเอีย่ด้ต่อไปนี�

116   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



1.  ดู้แลูให้กรรมการทัุ้กค้นแลูะผู่้บุริหารปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ด้้วย่ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุระม้ด้ระว้ง (Duty of Care) แลูะซืี�อส้ตย่์
สุจริตต่อองค้์กร (Duty of Loyalty) แลูะดู้แลูให้การด้ำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย่ ว้ตถึุประสงค้์ ข้อบุ้งค้้บุ แลูะมติ
ทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้น

2.  ดู้แลูให้มีนโย่บุาย่ หรือแนวทั้างทั้ี�ได้้กำาหนด้ไว้รวมทั้้�งมีกระบุวนการอนุม้ติการด้ำาเนินงานทั้ี�สำาค้้ญ่ (เช่น การลูงทัุ้น
การทั้ำาธุรกรรมทั้ี�มีผ่ลูกระทั้บุต่อกิจการอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ การทั้ำาราย่การก้บุบุุค้ค้ลูทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้น การได้้มา /
จำาหน่าย่ไปซีึ�งทั้ร้พย่์สิน การจ่าย่เงินปันผ่ลูเป็นต้น) เป็นไปตามทั้ี�กฎหมาย่กำาหนด้

3.  กำาหนด้นโย่บุาย่  กลูยุ่ทั้ธ์ แลูะ เป้าหมาย่หลู้กของกิจการ (Objectives) การด้ำาเนินกิจการของธนาค้าร รวมทั้้�ง
พ่จารณาอนุม้ตินโย่บุาย่ แลูะทิั้ศทั้างการด้ำาเนินงานของธนาค้าร แลูะกำาก้บุค้วบุคุ้มดู้แลูให้ฝ�าย่จ้ด้การด้ำาเนินการ
ให้เป็นไปตามนโย่บุาย่ทีั้�กำาหนด้ไว้อย่่างมีประสิทั้ธิภาพแลูะประสิทั้ธิผ่ลู เพ่�อเพ่�มมูลูค้่าทั้างการเงินให้แก่ธนาค้าร 
ลููกค้้า ผู่้มีส่วนได้้เสีย่ แลูะส้งค้มโด้ย่รวมแลูะค้ำานึงถึึงการด้ำาเนินธุรกิจอย่่างย่้�งย่ืน

4.  เสนอชื�อบุุค้ค้ลูทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสมเพ่�อให้ผู่้ถืึอหุ้นพ่จารณาเลืูอกต้�งกรรมการ ตลูอด้จนสน้บุสนุนการใช้สิทั้ธิ
ของผู่้ถืึอหุ้นในการแต่งต้�งกรรมการ โด้ย่เปิด้ช่องทั้างให้ผู่้ถืึอหุ้นสามารถึเสนอชื�อบุุค้ค้ลูอื�นเข้าร้บุการค้้ด้เลูือก 
เป็นกรรมการ

5.  สรรหาผู่้มีค้วามรู้ค้วามสามารถึทีั้�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสม เพ่�อด้ำารงตำาแหน่งผู่้บุริหารระด้้บุสูง นอกจากนี� เพ่�อให้การ
ด้ำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่่างต่อเนื�อง ค้ณะกรรมการค้วรกำาก้บุดู้แลูให้มีแผ่นสืบุทั้อด้ตำาแหน่ง เพ่�อเป็นการเตรีย่ม
สืบุทั้อด้ตำาแหน่งผู่้บุริหารระด้้บุสูง รวมถึึงตำาแหน่งกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

6.  อนุม้ติงบุประมาณในการด้ำาเนินงานโด้ย่พ่จารณาร่วมก้บุฝ�าย่จ้ด้การ
7.  มอบุอำานาจให้ผู่้บุริหารสามารถึด้ำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย่  กรณีทั้ี�เป็นเรื�องสำาค้้ญ่ มีผ่ลูกระทั้บุสูงแลูะ

เป็นเรื�องทั้ี�มิใช่ธุรกิจปกติของธนาค้าร เช่น การลูงทัุ้นในธุรกิจอื�น การทั้ำาราย่การขนาด้ใหญ่่ เป็นต้น หรือเรื�องทั้ี�
ผู่้บุริหารมีค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ ค้ณะกรรมการจะเป็นผู่้พ่จารณาเพ่�อลูด้ค้วามเสี�ย่งด้้านการจ้ด้การ แลูะ
หากกฎเกณฑ์์ของทั้างการกำาหนด้ว่าจะต้องได้้ร้บุอนุม้ติจากทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้น ค้ณะกรรมการจะเป็นผู่้ให้ค้วามเห็น
เกี�ย่วก้บุราย่การด้้งกลู่าว

8.  กำาหนด้เรื�องทั้ี�ฝ�าย่จ้ด้การจะต้องนำาเสนอต่อทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร 
9.  กำาหนด้มาตรการเพ่�อให้ผู่้บุริหารด้ำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย่ แผ่นงานทั้ี�กำาหนด้  แลูะดู้แลูให้ผู่้บุริหารมีการ

ถึ่าย่ทั้อด้นโย่บุาย่ เป้าหมาย่ แลูะแผ่นงานต่างๆ ไปย้่งพน้กงานทัุ้กระด้้บุขององค้์กร
10.  กำาก้บุ ติด้ตาม ดู้แลูให้ฝ�าย่จ้ด้การบุริหารงานให้ธนาค้ารด้ำาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย่แลูะข้อกำาหนด้ในส้ญ่ญ่า

ทั้ี�เกี�ย่วข้อง
11.  กำาก้บุดู้แลูให้ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร มีการกำาหนด้ปัจจ้ย่ค้วามเสี�ย่ง ประเมิน

ค้วามเสี�ย่ง หามาตรการจ้ด้การค้วามเสี�ย่ง ติด้ตามแลูะตรวจสอบุค้วามเสี�ย่ง ตลูอด้จนพ่จารณาทั้บุทั้วนระบุบุ
บุริหารค้วามเสี�ย่งอย่่างสมำ�าเสมอ รวมทั้้�งดู้แลูให้มีการปลููกฝังว้ฒนธรรมองค้์กรทีั้�ค้ำานึงถึึงค้วามเสี�ย่ง (Risk  
Culture) โด้ย่มีโค้รงสร้างค้่าตอบุแทั้นทั้ี�มีประสิทั้ธิผ่ลูแลูะมีกรอบุการกำาก้บุดู้แลูค้วามเสี�ย่งทั้ี�ด้ี 

  ทั้้�งนี� หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของค้ณะกรรมการเกี�ย่วก้บุกรอบุการกำาก้บุดู้แลูค้วามเสี�ย่งทั้ี�ด้ี มีด้้งนี�

12.  กำาหนด้หรืออนุม้ตินโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์การบุริหารค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวม นโย่บุาย่ การทั้ำาธุรกรรมหรือออก 
ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่ แลูะระด้้บุค้วามเสี�ย่งทีั้�ย่อมร้บุได้้ ให้สอด้ค้ลู้องก้บุลู้กษณะค้วามเสี�ย่ง (Risk Profile) ลู้กษณะ 
การด้ำาเนินธุรกิจ (Business Model) ของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร 

13.  ดู้แลูให้ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร มีนโย่บุาย่แลูะกระบุวนการด้ำาเนินธุรกิจ  
(Risk-Taking Policies and Processes) ซึี�งรวมถึึงกระบุวนการกำาหนด้ราค้าภาย่ใน (Internal Pricing) (หากมี) 
ทั้ี�สอด้ค้ลู้องก้บุนโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์การบุริหารค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวม แลูะระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้

14.  มอบุหมาย่แลูะดู้แลูให้ผู่้บุริหารระด้้บุสูงกำาหนด้เพด้านค้วามเสี�ย่ง (Risk Limit) ให้สอด้ค้ลู้องก้บุระด้้บุค้วามเสี�ย่ง 
ทั้ี�ย่อมร้บุได้้ รวมทั้้�งสื�อสารให้บุุค้ค้ลูทั้ี�เกี�ย่วข้องร้บุทั้ราบุแลูะเข้าใจอย่่างสมำ�าเสมอ 

15.  มอบุหมาย่แลูะดู้แลูให้ผู่้บุริหารระด้้บุสูงกำาหนด้นโย่บุาย่ในราย่ลูะเอีย่ด้ กระบุวนการ แลูะระบุบุการบุริหาร 
ค้วามเสี�ย่งในภาพรวมแลูะค้วามเสี�ย่งประเภทั้ต่างๆ รวมทั้้�งแนวทั้าง หรือวิธีปฏิิบุ้ติในการระบุุ ประเมิน ติด้ตาม
ค้วบุคุ้ม แลูะราย่งานค้วามเสี�ย่ง 
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16.  อนุม้ติโค้รงสร้างองค้์กรทั้ี�เอื�ออำานวย่ต่อการติด้ตาม กำาก้บุ ค้วบุคุ้ม ตรวจสอบุ การปฏิิบุ้ติงานให้สอด้ค้ลู้องก้บุ
นโย่บุาย่ กลูยุ่ทั้ธ์ กระบุวนการ แลูะวิธีปฏิิบุ้ติในการบุริหารค้วามเสี�ย่ง 

17.  ดู้แลูให้มีการปลููกฝังว้ฒนธรรมองค้์กรทั้ี�ค้ำานึงถึึงค้วามเสี�ย่ง (Risk Culture)
18.  ทั้บุทั้วน สอบุทั้านค้วามเพีย่งพอแลูะประสิทั้ธิผ่ลูของนโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์ การบุริหารค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวม แลูะระด้้บุ 

ค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ อย่่างน้อย่ป่ลูะค้ร้�งหรือทั้้นทั้ีทั้ี�มีการเปลูี�ย่นแปลูงอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ 
19.  ติด้ตามฐานะค้วามเสี�ย่งทั้้�งค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวมแลูะค้วามเสี�ย่งประเภทั้ต่างๆ 
20.  ดู้แลูให้ธนาค้ารแลูะกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารมีเงินกองทัุ้นแลูะสภาพค้ลู่องทั้ี�ม้�นค้งแลูะเพีย่งพอ ทั้ี�จะรองร้บุ

การด้ำาเนินธุรกิจทั้้�งในปัจจุบุ้นแลูะอนาค้ต 
21.  ด้ำาเนินการให้ธนาค้ารมีแลูะด้ำารงร้กษาไว้ซีึ�งระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ใน แลูะการตรวจสอบุภาย่ในทั้ี�เพีย่งพอเหมาะสม 

แลูะมีประสิทั้ธิผ่ลู เพ่�อประโย่ชน์ของธนาค้าร  กำาหนด้แนวทั้างปฏิิบุ้ติทั้ี�ช้ด้เจนเพ่�อป้องก้นแลูะขจ้ด้ค้วามข้ด้แย่้งทั้าง
ผ่ลูประโย่ชน์ กำาหนด้นโย่บุาย่แลูะวิธีการค้วบุคุ้มดู้แลูไม่ให้ผู่้บุริหารแลูะผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องนำาข้อมูลูภาย่ในของธนาค้าร
ไปใช้เพ่�อประโย่ชน์ส่วนตน พร้อมทั้้�งมีการประเมินผ่ลูแลูะทั้บุทั้วนค้วามเพีย่งพอของระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ใน 
เป็นประจำาทัุ้กสิ�นป่

22.  ดู้แลูให้ธนาค้ารมีการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูด้้านธรรมาภิบุาลูทั้ี�สำาค้้ญ่ต่อทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นแลูะสาธารณะ เพ่�อสน้บุสนุน
แลูะแสด้งให้เห็นถึึงการมีธรรมาภิบุาลูทั้ี�ด้ีของธนาค้าร

23.  ประสานดุ้ลูย่ภาพทั้ี�ด้ีระหว่างค้วามแตกต่างของผู่้มีส่วนได้้ส่วนเสีย่แต่ลูะกลูุ่มก้บุธนาค้ารด้้วย่การให้ค้วามเป็น
ธรรมแก่ทัุ้กฝ�าย่

24.  เป็นผู่้ร้บุผ่ิด้ชอบุต่องบุการเงินของธนาค้าร โด้ย่จ้ด้ให้มีการเปิด้เผ่ย่ นอกจากนี� ค้ณะกรรมการสามารถึติด้ตาม
การด้ำาเนินงานของฝ�าย่จ้ด้การได้้ แลูะให้ผู่้ถืึอหุ้นติด้ตามผ่ลูการด้ำาเนินงานของธนาค้ารได้้อีกทั้อด้หนึ�งด้้วย่

25.  จ้ด้ให้มีระบุบุการราย่งานผ่ลูการด้ำาเนินงานทั้ี�เกิด้ขึ�นจริงว่าเป็นไปตามเป้าหมาย่หรือไม่ รวมทั้้�งปัญ่หาอุปสรรค้
ต่างๆ เพ่�อให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารสามารถึติด้ตามแลูะปร้บุปรุงแก้ไขแผ่นงานแลูะกลูยุ่ทั้ธ์ต่างๆ ได้้ตามค้วาม
เหมาะสม

26.  จ้ด้ทั้ำาราย่งานค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของค้ณะกรรมการธนาค้ารในแบุบุแสด้งราย่การข้อมูลูประจำาป่ / ราย่งานประจำาป ่ 
(แบุบุ 56-1 One Report)  แลูะแสด้งไว้คู้่ก้บุราย่งานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชี ค้รอบุค้ลูุมเรื�องสำาค้้ญ่ตามข้อพึงปฏิิบุ้ติ
สำาหร้บุกรรมการธนาค้าร เพ่�อให้ม้�นใจว่าราย่งานทั้างการเงินของธนาค้ารมีค้วามถึูกต้อง ค้รบุถึ้วนแลูะเชื�อถึือได้้ 

27.  ดู้แลูให้ผู่้บุริหารระด้้บุสูงของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารนำาเป้าหมาย่ นโย่บุาย่ แลูะ
กลูยุ่ทั้ธ์ทั้ี�สำาค้้ญ่มาใช้ทั้้�วทั้้�งองค้์กร รวมทั้้�งกำาหนด้กระบุวนการแลูะระบุบุงาน ตลูอด้จนด้ำาเนินการเพ่�อให้ธนาค้าร
แลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารบุรรลูุเป้าหมาย่ตามนโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์ทั้ี�ค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารอนุม้ติ หรือกำาหนด้ 

28.  ดู้แลูให้ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารจ้ด้ทั้ำาราย่งานการประชุมของค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารทั้ี�มีเนื�อหาค้รบุถึ้วน โด้ย่ระบุุการให้ค้วามเห็นทั้ี�สำาค้้ญ่เป็นราย่บุุค้ค้ลูสำาหร้บุวาระเพ่�อพ่จารณาทั้ี�สำาค้้ญ่ 

29.  ดู้แลูให้เกิด้ค้วามม้�นใจว่าผู่้บุริหารระด้้บุสูงมีค้วามสามารถึในการจ้ด้การงานของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลุู่ม
ธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร ซีึ�งรวมถึึงการแต่งต้�งผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสม รวมทั้้�ง 
มีแผ่นการสืบุทั้อด้ตำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหร้บุผู่้บุริหารระด้้บุสูง เพ่�อให้ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ลููกในกลูุ่มธุรกิจ 
ทั้างการเงินของธนาค้ารสามารถึด้ำาเนินธุรกิจได้้อย่่างต่อเนื�อง

30.  กำาหนด้แนวทั้างการประเมินผ่ลูการด้ำาเนินงานของผู่้บุริหาร  เพ่�อพ่จารณาปร้บุค้่าจ้างแลูะบุำาเหน็จประจำาป่โด้ย่
ค้ำานึงถึึงหน้าทั้ี�ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุแลูะค้วามเสี�ย่งทั้ี�เกี�ย่วข้อง รวมถึึงการเพ่�มมูลูค้่าของส่วนผู่้ถืึอหุ้นในระย่ะย่าว
ประกอบุการพ่จารณาประเมินผ่ลู

31.  พ่จารณาโค้รงสร้างแลูะหลู้กเกณฑ์์ของการจ่าย่เงินบุำาเหน็จรางว้ลูแลูะเงินชด้เชย่แก่พน้กงาน ลููกจ้าง หรือ บุุค้ค้ลู
ใด้ทั้ี�ทั้ำากิจการให้ก้บุธนาค้าร โด้ย่จะเป็นผู่้ทั้ำาการประจำาหรือไม่ประจำาก็ได้้ ตามทั้ี�ฝ�าย่จ้ด้การนำาเสนอ

32.  แต่งต้�งบุุค้ค้ลูใด้มาเป็นทั้ี�ปรึกษาค้ณะกรรมการธนาค้าร  หรือขอร้บุค้วามเห็นทั้างวิชาชีพจากทั้ี�ปรึกษาภาย่นอก 
เพ่�อช่วย่เหลูือให้ค้วามค้ิด้เห็นในกิจการงานของธนาค้ารด้้วย่ค้่าใช้จ่าย่ของธนาค้าร พร้อมทั้้�งกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น
แลูะบุำาเหน็จให้ตามทั้ี�เห็นสมค้วร
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33.  แต่งต้�งกรรมการจำานวนหนึ�งเป็นค้ณะกรรมการอื�นหรือค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่เพ่�อด้ำาเนินกิจการอย่่างหนึ�งหรือ
หลูาย่อย่่าง พร้อมทั้้�งกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นแลูะบุำาเหน็จให้ตามทั้ี�เห็นสมค้วร  โด้ย่ให้การสน้บุสนุน ดู้แลู มอบุอำานาจ
ให้สามารถึทั้ำางานได้้อย่่างเต็มทั้ี� แลูะสามารถึจ้ด้จ้างทั้ี�ปรึกษาทั้ี�เชี�ย่วชาญ่เฉพาะด้้านมาให้ค้วามเห็นเพ่�มเติมด้้วย่
ค้่าใช้จ่าย่ของธนาค้ารได้้ ตลูอด้จนจ้ด้ให้มีพน้กงานประจำาทั้ี�มีหน้าทั้ี�ติด้ตาม หาข้อมูลู ประสานงาน เพ่�อสน้บุสนุน
การทั้ำางานของค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่

34.  ดู้แลูให้มีการถึ่วงดุ้ลูอำานาจในค้ณะกรรมการธนาค้ารอย่่างเหมาะสม โด้ย่ให้ค้วามสำาค้้ญ่ต่อส้ด้ส่วนหรือจำานวน 
ของกรรมการอิสระในค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ถึ่วงดุ้ลูอย่่างมีประสิทั้ธิภาพของกรรมการ 

35.  ดู้แลูให้ธนาค้ารมีการเปิด้เผ่ย่สารสนเทั้ศอย่่างค้รบุถึ้วน เพีย่งพอ เชื�อถึือได้้แลูะทั้้นเวลูา
36.  ทั้บุทั้วนการแบุ่งบุทั้บุาทั้หน้าทั้ี�ค้ณะกรรมการ กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร แลูะฝ�าย่จ้ด้การ

อย่่างสมำ�าเสมอเพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุทั้ิศทั้างขององค้์กร
37.  ค้ำานึงถึึงจริย่ธรรมผ่ลูกระทั้บุต่อส้งค้มแลูะสิ�งแวด้ลู้อมเป็นสำาค้้ญ่ นอกเหนือจากการด้ำาเนินกิจการเพ่�อผ่ลูประกอบุ

การทั้างการเงิน
38.  จ้ด้ให้มีนโย่บุาย่สำาหร้บุกรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงาน ทีั้�แสด้งถึึงหลู้กการแลูะแนวทั้างในการด้ำาเนินงานเป็นลูาย่

ลู้กษณ์อ้กษร เช่น  นโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการ แลูะหลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณ (Code of Ethics and 
Conduct) ทั้ี�ระบุุหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของค้ณะกรรมการเพ่�อใช้อ้างอิงในการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของกรรมการทัุ้ก
ค้น แลูะกำาก้บุดู้แลูให้มีการสื�อสารเพ่�อให้กรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานทัุ้กค้นเข้าใจ มีกลูไกเพีย่งพอทั้ี�เอื�อให้มี
การปฏิิบุ้ติตามนโย่บุาย่ด้้งกลู่าว ติด้ตามผ่ลูการปฏิิบุ้ติ แลูะทั้บุทั้วนนโย่บุาย่แลูะการปฏิิบุ้ติเป็นประจำา

39.  กำาก้บุดู้แลูว้ตถุึประสงค้์แลูะเป้าหมาย่ ตลูอด้จนกลูยุ่ทั้ธ์ของกิจการสอด้ค้ลู้องก้บุการบุรรลุูว้ตถุึประสงค้์แลูะ 
เป้าหมาย่หลู้กของกิจการในการสร้างองค้์กรให้เป็นองค้์กรทั้ี�เติบุโตก้าวหน้าอย่่างย้่�งย่ืน โด้ย่มีการนำานว้ตกรรม
แลูะเทั้ค้โนโลูยี่มาใช้สร้างค้วามสามารถึในการแข่งข้นแลูะตอบุสนองค้วามต้องการของผู่้มีส่วนได้้เสีย่ได้้อย่่าง 
เหมาะสมแลูะปลูอด้ภ้ย่ แลูะมีค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุต่อส้งค้มแลูะสิ�งแวด้ลู้อม 

40.  กำาก้บุดู้แลูให้มีระบุบุร้กษาค้วามปลูอด้ภ้ย่ของข้อมูลู รวมถึึงการกำาหนด้นโย่บุาย่แลูะวิธีปฏิิบุ้ติในการร้กษา 
ค้วามลู้บุ (Confidentiality) การร้กษาค้วามน่าเชื�อถึือ (Integrity) แลูะค้วามพร้อมใช้ของข้อมูลู (Availability) 
รวมทั้้�งการจ้ด้การข้อมูลูทั้ี�อาจมีผ่ลูกระทั้บุต่อราค้าหลู้กทั้ร้พย่์ (Market Sensitive Information)

41.  ติด้ตามดู้แลูให้ฝ�าย่จ้ด้การจ้ด้สรรแลูะจ้ด้การทั้ร้พย่ากรเป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพ  ค้ำานึงถึึงผ่ลูกระทั้บุแลูะ 
การพ้ฒนาทั้ร้พย่ากรเพ่�อให้สามารถึบุรรลูุว้ตถึุประสงค้์แลูะเป้าหมาย่หลู้กในระย่ะย่าวได้้

42.  จ้ด้ให้มีกรอบุการกำาก้บุดู้แลูแลูะการบุริหารจ้ด้การเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศระด้้บุองค้์กร ทั้ี�สอด้ค้ลู้องก้บุค้วาม
ต้องการของกิจการ รวมทั้้�งดู้แลูให้มีการนำาเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศมาใช้ในการเพ่�มโอกาสทั้างธุรกิจแลูะพ้ฒนาการ 
ด้ำาเนินงาน การบุริหารค้วามเสี�ย่ง เพ่�อให้กิจการสามารถึบุรรลูุว้ตถึุประสงค้์แลูะเป้าหมาย่หลู้กของกิจการ 
เพ่�อการเติบุโตทั้ี�ย้่�งย่ืน

43.  ดู้แลูให้ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารบุริหารจ้ด้การด้้านการให้บุริการแก่ลููกค้้า 
อย่่างเป็นธรรมตามประกาศธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ว่าด้้วย่หลู้กเกณฑ์์การบุริหารจ้ด้การด้้านการให้บุริการแก่
ลููกค้้าอย่่างเป็นธรรม (Market Conduct) 

44.  ดู้แลูให้ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารมีนโย่บุาย่แลูะกระบุวนการแจ้งเบุาะแสภาย่ในองค้์กร
(Whistleblowing Policy and Procedure) ทั้ี�มีประสิทั้ธิภาพ 

45.  ดู้แลูให้มีการประเมินการปฏิิบุ้ติหน้าทีั้�ประจำาป่ของค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะกรรมการเป็นราย่บุุค้ค้ลู ทั้้�ง  
(1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) แลูะ (2) วิธีประเมินแบุบุไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมิน 
โด้ย่ผู่้ประเมินภาย่นอก (Third-Party Evaluation) แลูะมีการประเมินการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของผู่้บุริหารในตำาแหน่งสูงสุด้
ของธนาค้าร รวมทั้้�งดู้แลูให้กรรมการได้้ร้บุการเสริมสร้างทั้้กษะทั้ี�จำาเป็นในการทั้ำาหน้าทั้ี�อย่่างต่อเนื�อง

ค้ณะกรรมการธนาค้ารพร้อมทั้ี�จะต้ด้สินใจโด้ย่ไม่อยู่่ภาย่ใต้การค้รอบุงำาใด้ๆ แลูะพร้อมทั้ี�จะค้้ด้ค้้านในกรณีทั้ี�มีค้วามเห็น
ข้ด้แย่้งหรือกรณีของค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ ตลูอด้จนอนุม้ติราย่การต่างๆ หรือเสนอค้วามเห็นต่อผู่้ถืึอหุ้นให้อนุม้ติ
ตามทั้ี�เห็นสมค้วร โด้ย่ย่ึด้หลู้กการด้้งนี�
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หลักความเพียงพอ
1) กระทั้ำาการทั้ี�เป็นไปเพ่�อประโย่ชน์สูงสุด้ของธนาค้าร
2) การต้ด้สินใจน้�นได้้กระทั้ำาอย่่างระม้ด้ระว้ง แลูะ
3) การต้ด้สินใจน้�นได้้กระทั้ำาอย่่างซืี�อส้ตย่์สุจริต โด้ย่ไม่มีผ่ลูประโย่ชน์ส่วนตน

หลักความระมัดระวัง
1) ทั้ำาโด้ย่สมเหตุสมผ่ลูเย่ี�ย่งกรรมการทั้ี�อยู่่ภาย่ใต้สถึานการณ์เช่นน้�นจะพึงกระทั้ำา
2) ทั้ำาโด้ย่มีข้อมูลูอย่่างเพีย่งพอ  แลูะ
3) ไม่มีเหตุทั้ี�น่าสงส้ย่ว่าข้อมูลูน้�นไม่น่าเชื�อถึือหรือไม่ถึูกต้อง

หลักความซื่อตรง
1) การกระทั้ำาน้�นมีจุด้มุ่งหมาย่โด้ย่ชอบุ
2) การต้ด้สินใจโด้ย่ไม่มีค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ แลูะ
3)   การไม่นำาข้อมูลูหรือโอกาสของธนาค้ารไปใช้เพ่�อประโย่ชน์ของตนเองหรือบุุค้ค้ลูอื�น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	
1.  กำาก้บุ ติด้ตาม ดู้แลูกระบุวนการของค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะค้ณะอนุกรรมการอื�นๆ ให้บุรรลูุว้ตถึุประสงค้ ์

ตามทั้ี�กำาหนด้ไว้ 
2.  เป็นประธานทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะเป็นผู่้ลูงค้ะแนนเสีย่งชี�ขาด้ในทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการ กรณีมี 

การลูงค้ะแนนเสีย่ง แลูะค้ะแนนเสีย่ง 2 ฝ�าย่เทั้่าก้น
3.  เป็นประธานทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้น แลูะค้วบุคุ้มการประชุมให้เป็นไปตามระเบุีย่บุวาระทั้ี�กำาหนด้ไว้ 
4.  ดู้แลูแลูะส่งเสริมให้กรรมการยึ่ด้ถืึอปฏิิบุ้ติตามหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการทีั้�ด้ี แลูะจรรย่าบุรรณธุรกิจของธนาค้าร
5.  ดู้แลูให้ม้�นใจว่ากรรมการทุั้กค้นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด้ว้ฒนธรรมองค้์กรทั้ี�มีจริย่ธรรมแลูะการกำาก้บุดู้แลู

กิจการทั้ี�ด้ี
6.  กำาหนด้วาระการประชุมค้ณะกรรมการโด้ย่หารือร่วมก้บุกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทีั้�บุริหาร แลูะ

มีมาตรการทั้ี�ดู้แลูให้เรื�องสำาค้้ญ่ได้้ถึูกบุรรจุเป็นวาระการประชุม
7.  จ้ด้สรรเวลูาไว้อย่่างเพีย่งพอทีั้�ฝ�าย่จ้ด้การจะเสนอเรื�องแลูะมากพอทั้ี�กรรมการจะอภิปราย่ประเด้็นสำาค้้ญ่ก้นอย่่าง

รอบุค้อบุโด้ย่ทั้้�วก้น ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุ้ลูย่พ่นิจทั้ี�รอบุค้อบุ ให้ค้วามเห็นได้้อย่่างอิสระ
8.  เสริมสร้างค้วามส้มพ้นธ์อ้นด้ีระหว่างกรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหารแลูะกรรมการทีั้�ไม่เป็นผู่้บุริหาร แลูะระหว่าง 

ค้ณะกรรมการแลูะฝ�าย่จ้ด้การ

กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร เป็นกรรมการบุริหารโด้ย่ตำาแหน่งแลูะมีอำานาจหน้าทั้ี�ตามทีั้� 
ค้ณะกรรมการเห็นสมค้วร โด้ย่รวมถึึงอำานาจหน้าทั้ี�ในเรื�องด้้งต่อไปนี�
1.  กำาก้บุดู้แลูการด้ำาเนินงานของธนาค้ารให้เป็นไปตามกลูยุ่ทั้ธ์ นโย่บุาย่ ข้อบุ้งค้้บุ แลูะเป้าหมาย่ตามทั้ี�ค้ณะกรรมการ

ธนาค้ารมอบุหมาย่
2.  บุริหารงานตามแผ่นงานหรืองบุประมาณทั้ี�ได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร 
3.  กำาก้บุดู้แลูบุริหารให้พน้กงานแลูะลููกจ้างทุั้กระด้้บุปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ให้เป็นไปตามนโย่บุาย่ทีั้�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จาก 

ค้ณะกรรมการธนาค้าร
4.  ติด้ต่อสร้างค้วามส้มพ้นธ์ แลูะประสานค้วามร่วมมือระหว่างธนาค้าร ก้บุหน่วย่งานแลูะองค้์กรต่างๆ ทั้้�งใน 

แลูะต่างประเทั้ศ
5.  เป็นผู่้แทั้น หรือผู่้มีอำานาจกระทั้ำาการแทั้นธนาค้ารในการด้ำาเนินงานทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุหน่วย่งานภาย่นอก หน่วย่งาน 

กำาก้บุดู้แลู หรือกระทั้ำานิติกรรมใด้ๆ ทั้ี�มีผ่ลูผู่กพ้นตามกฎหมาย่ ตามทั้ี�ค้ณะกรรมการธนาค้ารมอบุหมาย่ 
ภาย่ใต้ขอบุเขตว้ตถึุประสงค้์แลูะข้อบุ้งค้้บุธนาค้าร

6.  พ่จารณาเรื�องอื�นใด้ทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้าร 
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7.3   ข้อม้ลัเก่�ย่วักับคณะกรรมการชำุดย่่อย่

7.3.1  ค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ ประกอบุด้้วย่
1. ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
2. ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ
3. Board Risk and Compliance Committee

7.3.2  ราย่ชื�อแลูะขอบุเขตอำานาจ หน้าทั้ี� แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ (ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564)
1.		 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ ประกอบุด้้วย่
1. นางอรนุช  อภิศ้กด้ิ�ศิริกุลู    กรรมการอิสระ เป็น ประธาน  
2. นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ
3. ด้ร.รอม หิร้ญ่พฤกษ์  กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ
4. นาย่นิติ จึงนิจนิร้นด้ร์* กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ
 นางสาวสิริพร สน้�นไพเราะ ผู่้บุริหารสูงสุด้ตรวจสอบุภาย่ใน เป็น เลูขานุการ 
 
หุ้มาย่เหุ้ตุ่: * นาย่นิติ จึงนิจนิร้นด้ร์ เป็นกรรมการอิสระซีึ�งเป็นกรรมการในค้ณะกรรมการตรวจสอบุทั้ี�มีค้วามรู้แลูะประสบุการณ์ใน 
การตรวจสอบุงบุการเงิน ในธุรกิจหลูากหลูาย่ประเภทั้ ได้้แก่ ธุรกิจสถึาบุ้นการเงิน ธุรกิจเงินทัุ้นหลู้กทั้ร้พย่์ ธุรกิจประก้นภ้ย่ ธุรกิจประก้นชีวิต 
ธุรกิจ Manufacturing 

อำานาจ	หน้าที่	และความรับผู้ิดชอบ*		
1.  ช่วย่ค้ณะกรรมการธนาค้ารในการสอบุทั้านระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ใน การบุริหารค้วามเสี�ย่ง ด้้านบุ้ญ่ชี หลู้กปฏิิบุ้ติ

ในการราย่งานต่าง ๆ แลูะหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี เพ่�อพ่จารณาว่ามีประสิทั้ธิผ่ลูแลูะเป็นไปตามข้อกำาหนด้แลูะ
หลู้กเกณฑ์์ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ (ธปทั้.) สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
(สำาน้กงาน ก.ลู.ต.) ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่ (ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ) ตลูอด้จนหลู้กเกณฑ์์ของหน่วย่งาน
ทั้างการอื�น ๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจของธนาค้าร

2.  พ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุการแต่งต้�ง การโย่กย่้าย่ ค้่าตอบุแทั้น การประเมินผ่ลูงาน แลูะการถึอด้ถึอนผู่้บุริหาร
สูงสุด้หน่วย่งานตรวจสอบุภาย่ใน

3.  สอบุทั้านประสิทั้ธิผ่ลูของการปฏิิบุ้ติงานของตรวจสอบุภาย่ใน
4.  พ่จารณาคุ้ณสมบุ้ติ ค้วามเป็นอิสระ ประสิทั้ธิผ่ลูของการปฏิิบุ้ติงาน แลูะค้่าตอบุแทั้นของผู่้สอบุบุ้ญ่ชี เพ่�อเสนอ

แต่งต้�งแลูะเลูิกจ้างผู่้สอบุบุ้ญ่ชี แลูะค้่าตอบุแทั้นผู่้สอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�เหมาะสมต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะผู่้ถืึอหุ้น
5.  สอบุทั้านประเด็้นสำาค้้ญ่ทั้ี�พบุจากการสอบุสวน การตรวจสอบุ ประเด็้นด้้านการค้วบุคุ้มภาย่ใน แลูะการปฏิิบุ้ติ

ตามกฎเกณฑ์์ตามทั้ี�ผู่้ตรวจสอบุภาย่ใน ผู่้สอบุบุ้ญ่ชี แลูะหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการตรวจพบุ แลูะดู้แลูให้มี
การด้ำาเนินการแก้ไขอย่่างเหมาะสมภาย่ในเวลูาทั้ี�กำาหนด้โด้ย่ฝ�าย่จ้ด้การ

6.  สอบุทั้านให้มีการราย่งานทั้างการเงินอย่่างถูึกต้องแลูะเพีย่งพอเพ่�อนำาเสนอต่อค้ณะกรรมการของกลูุ่มธนาค้าร
ซีีไอเอ็มบุีไทั้ย่ ธปทั้. ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ แลูะหน่วย่งานทั้างการอื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจของธนาค้าร 

7.  สอบุทั้านราย่การทั้ี�ทั้ำาก้บุบุุค้ค้ลูทั้ี� เกี�ย่วข้องหรือราย่การทีั้�อาจมีค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ซีึ�งเสนอ 
โด้ย่ฝ�าย่จ้ด้การทุั้กราย่การ ก่อนนำาเสนอค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�ออนุม้ติ

8.  ราย่งานต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อทั้ราบุเกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินการแก้ไขหรือการปร้บุปรุงประเด้็นต่างๆ หาก
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุพ่จารณาแลู้วว่าอาจมีราย่การทั้ี�มีการข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ (Conflict of Interest)  
มีการทุั้จริต การปฏิิบุ้ติทั้ี�ไม่เป็นไปตามระเบีุย่บุการปฏิิบุ้ติงานทั้ี�สำาค้้ญ่ จุด้อ่อนสำาค้้ญ่ด้้านการค้วบุคุ้มภาย่ใน 
หรือการฝ�าฝ้นกฎหมาย่ ข้อกำาหนด้ต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจของธนาค้าร
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9.  จ้ด้ทั้ำาราย่งานการปฏิิบุ้ติงานด้้านต่าง ๆ ของค้ณะกรรมการตรวจสอบุโด้ย่มีข้อมูลูตามทั้ี�ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ 
กำาหนด้เพ่�อเปิด้เผ่ย่ในแบุบุแสด้งราย่การข้อมูลูประจำาป่/ราย่งานประจำาป่ (แบุบุ 56-1 One Report) ของธนาค้าร
โด้ย่ประธานกรรมการตรวจสอบุเป็นผู่้ลูงนาม 

10.  อนุม้ติกฎบุ้ตรของตรวจสอบุภาย่ใน แลูะให้ค้วามเห็นชอบุนโย่บุาย่ตรวจสอบุภาย่ในก่อนนำาเสนอค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารเพ่�ออนุม้ติ

11.  ปฏิิบุ้ติภารกิจอื�นใด้ตามทั้ี�ค้ณะกรรมการธนาค้ารมอบุหมาย่ภาย่ใต้กฎบุ้ตรของค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
หมายเหตุ * ค้รอบุค้ลูุมถึึงบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร

โปรด้ดู้กฎบุ้ตรค้ณะกรรมการตรวจสอบุทั้้�งฉบุ้บุในเอกสารแนบ	7

2.	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และการกำากับดูแลกิจการ
 ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ประกอบุด้้วย่
1. นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ    กรรมการอิสระ เป็น ประธาน  
2. ด้าโต๊ะ โรเบุิร์ต แชบุ เด้๊า เม็ง กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร             เป็น กรรมการแลูะประธานสำารอง
3. นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ
 นางกนกไพ วงศ์สถึิตย่์พร ผู่้บุริหารสูงสุด้ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู เป็น เลูขานุการ 
 
อำานาจ	หน้าที่	และความรับผู้ิดชอบ
1. ด้้านสรรหา
•  กำาหนด้นโย่บุาย่ หลู้กเกณฑ์์ แลูะวิธีการในการสรรหากรรมการแลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการ 

ผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป) เพ่�อเสนอให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ แลูะส่งนโย่บุาย่ด้้งกลู่าวให้ ธปทั้. 
หากมีการร้องขอ

•  ค้้ด้เลืูอก แลูะเสนอชื�อบุุค้ค้ลูทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสมเพ่�อด้ำารงตำาแหน่งต่างๆ ด้้งต่อไปนี� เพ่�อเสนอค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารอนุม้ติ
ก) กรรมการธนาค้าร
ข) กรรมการธนาค้ารทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�งให้เป็นกรรมการในค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่
ค้) ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ (U2) ขึ�นไป

•  ดู้แลูให้ค้ณะกรรมการมีขนาด้แลูะองค้์ประกอบุทั้ี�เหมาะสมก้บุองค้์กร รวมถึึงมีการปร้บุเปลูี�ย่นให้สอด้ค้ลู้องก้บุ 
สภาพแวด้ลู้อมทั้ี�เปลูี�ย่นไป โด้ย่ค้ณะกรรมการจะต้องประกอบุด้้วย่บุุค้ค้ลูทั้ี�มีค้วามรู้ค้วามสามารถึแลูะประสบุการณ์
ในด้้านต่างๆ

•  เปิด้เผ่ย่นโย่บุาย่แลูะราย่ลูะเอีย่ด้ของกระบุวนการสรรหาในแบุบุแสด้งราย่การข้อมูลูประจำาป่ / ราย่งานประจำาป่  
(แบุบุ 56-1 One Report) ของธนาค้าร

•  พ่จารณาการแต่งต้�งแลูะค้่าตอบุแทั้นของกรรมการบุริษ้ทั้ในเค้รือของธนาค้ารแลูะเสนอให้ค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้
ในเค้รือเป็นผู่้พ่จารณาอนุม้ติ

หมายเหตุ
ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ได้้กำาหนด้คุ้ณสมบุ้ติท้ั้�งในด้้านเชิงคุ้ณภาพแลูะ 
เชิงปริมาณของค้วามเหมาะสมในการสรรหาค้้ด้เลูือกกรรมการด้้งต่อไปนี�
1)  จำานวนแลูะส้ด้ส่วนระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการ Non-independent กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร แลูะกรรมการ

ทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร
2)  ทั้้กษะ ประว้ติ แลูะประสบุการณ์
3)  ค้วามแตกต่าง ทั้ี�รวมถึึง เพศ ส้ญ่ชาติ พ่�นหลู้งทั้างว้ฒนธรรม แลูะภูมิภาค้
4)  การตระหน้กถึึงค้วามย้่�งย่ืน แลูะ
5)  หลู้กเกณฑ์์อื�นๆ ทั้ี�ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ พ่จารณาแลู้วมี 

ค้วามเหมาะสม       
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2. ด้้านกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น
•  กำาหนด้นโย่บุาย่การจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นรวมถึึงจำานวนค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นทีั้�ให้แก่

กรรมการแลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ (U2) ขึ�นไป) โด้ย่ต้องมีหลู้กเกณฑ์์ทั้ี�ช้ด้เจน
โปร่งใส เพ่�อเสนอให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ แลูะส่งนโย่บุาย่ด้้งกลู่าวให้ธปทั้.หากมีการร้องขอ 
(ค้่าตอบุแทั้นแลูะนโย่บุาย่เรื�องผ่ลูประโย่ชน์แลูะสว้สด้ิการต้องค้รอบุค้ลูุมในทัุ้กด้้านทั้ี�เกี�ย่วก้บุค้่าตอบุแทั้น ซีึ�งรวม
ถึึงค้่าตอบุแทั้นกรรมการ เงินเด้ือน เงินช่วย่เหลูือ โบุน้ส แลูะทั้างเลูือกแลูะผ่ลูประโย่ชน์ทั้ี�เกี�ย่วข้องด้้วย่)

•  ดู้แลูให้กรรมการ แลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ (U2) ขึ�นไป) ได้้ร้บุผ่ลูตอบุแทั้นทั้ี�
เหมาะสมก้บุหน้าทีั้�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ โด้ย่กรรมการทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่ให้มีหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุเพ่�มขึ�น
ค้วรได้้ร้บุค้่าตอบุแทั้นทั้ี�เหมาะสมก้บุหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่น้�น

•  กำาหนด้แนวทั้างการประเมินผ่ลูงานของกรรมการแลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่
(U2) ขึ�นไป) เพ่�อพ่จารณาปร้บุผ่ลูตอบุแทั้นประจำาป่ โด้ย่จะต้องค้ำานึงถึึงหน้าทั้ี�ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ แลูะค้วามเสี�ย่ง 
ทั้ี�เกี�ย่วข้อง รวมถึึงให้ค้วามสำาค้้ญ่การเพ่�มมูลูค้่าของส่วนของผู่้ถืึอหุ้นในระย่ะย่าวประกอบุการพ่จารณา 
ประเมินผ่ลูด้้วย่

•  เปิด้เผ่ย่นโย่บุาย่เกี�ย่วก้บุการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นแลูะเปิด้เผ่ย่ค้่าตอบุแทั้นในรูปแบุบุต่างๆ รวมทั้้�งจ้ด้ทั้ำาราย่งาน 
การกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น โด้ย่อย่่างน้อย่ต้องมีราย่ลูะเอีย่ด้เกี�ย่วก้บุเป้าหมาย่ การด้ำาเนินงาน แลูะค้วามเห็นของ 
ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการไว้ในแบุบุแสด้งราย่การข้อมูลูประจำาป่ /
ราย่งานประจำาป่ (แบุบุ 56-1 One Report) ของธนาค้ารด้้วย่

•  ทั้บุทั้วนโค้รงสร้างค้่าตอบุแทั้นของพน้กงานธนาค้าร เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุแนวปฏิิบุ้ติของธุรกิจธนาค้ารพาณิชย่์
แลูะนโย่บุาย่ของกลุู่มซีีไอเอ็มบุี 

•  พ่จารณาแลูะเสนอกรอบุการปร้บุเงินเด้ือนแลูะโบุน้สประจำาป่ของกลูุ่มธนาค้ารซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ เพ่�อให้ค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารพ่จารณาอนุมติ

•  อนุม้ติการปร้บุปรุงผ่ลูประโย่ชน์แลูะสว้สด้ิการพน้กงานทั้ี�มีค้่าใช้จ่าย่ไม่เกิน 50 ลู้านบุาทั้
3. ด้้านการกำาก้บุดู้แลูกิจการ
•  ทั้บุทั้วนนโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการแลูะจรรย่าบุรรณธุรกิจของธนาค้าร สำาหร้บุกรรมการแลูะพน้กงานของ

ธนาค้าร เพ่�อให้เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์การกำาก้บุดู้แลูกิจการของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง แลูะนำาเสนอต่อ
ค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ

•  อนุม้ติแนวปฏิิบุ้ติด้้านการกำาก้บุดู้แลูกิจการเพ่�อให้หน่วย่งานทั้ี�เกี�ย่วข้องนำาไปปฏิิบุ้ติแลูะราย่งานให้ค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารร้บุทั้ราบุเป็นประจำาทัุ้กป่  เพ่�อส่งเสริมการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีของธนาค้าร

•  ดู้แลูให้มีการประเมินผ่ลูแลูะการทั้บุทั้วนประสิทั้ธิภาพการทั้ำางานของค้ณะกรรมการธนาค้ารประจำาป่
4.  พ่จารณาในเรื�องต่างๆ ตามทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้าร       

โปรด้ดู้กฎบุ้ตรค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้้�งฉบุ้บุในเอกสารแนบ	7
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3.			 Board	Risk	and	Compliance	Committee	
 Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบุด้้วย่
1.   ด้ร.รอม หิร้ญ่พฤกษ์ กรรมการอิสระ เป็น ประธาน 
2.   นาย่ณ้ฐศ้กด้ิ� โรจนพ่เชฐ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการแลูะประธานสำารอง
3.   เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก  กรรมการ เป็น กรรมการ
 บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้* 
4.   นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ กรรมการอิสระ เป็น กรรมการ
5.   นาย่ฮาฟัริซี บิุน อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น กรรมการ เป็น กรรมการ
 นาย่อาทั้ิตย่์ มาสถึิรกุลู ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารค้วามเสี�ย่ง  เป็น เลูขานุการ
     สำาหร้บุงานบุริหารค้วามเสี�ย่ง
 นาย่เศรษฐจ้กร ลีูย่ากาศ ผู่้บุริหารสูงสุด้กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน เป็น เลูขานุการ
     สำาหรบุ้งานกำากบุ้การปฏิบิุติ้งาน
หมายเหตุ  *เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้  ได้้ลูาออกจากตำาแหน่งกรรมการ 
  มีผ่ลูเมื�อว้นทั้ี� 11 มกราค้ม2565 เป็นต้นไป

อำานาจ	หน้าที่	และความรับผู้ิดชอบ*			 
1. งานด้้านการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
1.1  อนุม้ติแต่งต้�งค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้ต่างๆ แลูะกำาหนด้อำานาจ หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ ตลูอด้จน

อนุม้ติเปลูี�ย่นแปลูงกรรมการแลูะแต่งต้�งกรรมการใหม่ ด้้งนี�
(1) ค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
(2) ค้ณะกรรมการบุริหารสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน
(3) ค้ณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
(4) ค้ณะกรรมการพ่จารณาสินเชื�อ
(5) ค้ณะกรรมการคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์
(6) ค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้อื�นๆ ทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�งแลูะราย่งานตรงต่อค้ณะกรรมการ Board Risk  

and Compliance Committee
1.2  อนุม้ติหรือให้ค้วามเห็นชอบุ กรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่ง เพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ Management Action  

Trigger (MAT) ของค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ เช่น ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รดิ้ต ค้วามเสี�ย่งด้้าน 
ปฏิิบุ้ติการ ค้วามเสี�ย่งด้้านกลูยุ่ทั้ธ์ ของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงิน ด้้งนี�

 กรอบุ / นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่ง เพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ของธนาค้าร

(1) อนุม้ติกรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งใหม่ หรือการปร้บุปรุงกรอบุ / นโย่บุาย่ทั้ี�อาจส่งผ่ลูกระทั้บุทั้ำาให้ระด้้บุ
ค้วามเสี�ย่งเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ ซีึ�งหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการอนุญ่าตให้ค้ณะกรรมการทั้ี�ได้้ร้บุมอบุ
หมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติได้้

(2) อนุม้ติเพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ทัุ้กประเภทั้ ซีึ�งหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการอนุญ่าตให้ค้ณะกรรมการ
ทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติได้้

 กรอบุ / นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่ง เพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน

(1) ให้ค้วามเห็นชอบุกรอบุ / นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งใหม่ทั้ี�บุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินจำาเป็นต้องมี หรือ 
การปร้บุปรุงกรอบุ / นโย่บุาย่ฯ ทั้ี�อาจส่งผ่ลูกระทั้บุทั้ำาให้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ ก่อนนำา
เสนอเพ่�อขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงิน

(2) พ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุเพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ต่างๆ ก่อนนำาเสนอเพ่�อขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการ
ของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน
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1.3  กำาก้บุดู้แลูการบุริหารค้วามเสี�ย่งทัุ้กประเภทั้แลูะการบุริหารจ้ด้การเงินกองทัุ้นของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจ
ทั้างการเงิน ด้้งนี�
(1) ติด้ตามการด้ำาเนินการตามกรอบุ / นโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์ด้้านการบุริหารจ้ด้การเงินกองทัุ้น รวมถึึงกรอบุ /

นโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์อื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง ว่ามีประสิทั้ธิภาพแลูะเป็นไปตามทั้ี�กำาหนด้
(2) พ่จารณาอนุม้ติ Risk Posture แลูะสถึานการณ์ สมมติฐานเพ่�อใช้ ในการทั้ด้สอบุภาวะวิกฤต (Stress Testing)

1.4  พ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุหรืออนุม้ติข้อเสนอทีั้�ได้้ผ่่านค้วามเห็นชอบุจากค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่ง 
ชุด้ต่าง ๆ รวมถึึง
(1)   บุุค้ค้ลูทั้ี� 3 (ใหม่) ทั้ี�ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินจะขาย่ผ่ลูิตภ้ณฑ์์
 อนุม้ติบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 (ใหม่) ของธนาค้าร (ไม่รวมบุริษ้ทั้หลู้กทั้ร้พย่์จ้ด้การกองทัุ้น ซีีไอเอ็มบุี-พรินซีิเพ่ลู จำาก้ด้ แลูะ

บุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร) ก่อนเริ�มขาย่ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ หรือให้ค้วามเห็นชอบุบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 (ใหม่)  
ของบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงิน ก่อนนำาเสนอเพ่�อขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจ
ทั้างการเงิน

(2) มาตรฐานการราย่งานทั้างการเงินทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุเค้รื�องมือทั้างการเงิน (TFRS9/IFRS9) 
 อนุม้ติเค้รื�องมือทั้างการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models แลูะ Validation Results 

รวมถึึงกรอบุ/นโย่บุาย่/ระเบุีย่บุวิธีการทั้ี�เกี�ย่วข้อง
1.5  กำาหนด้แนวทั้างด้้านกลูยุ่ทั้ธ์แลูะทั้บุทั้วนมติของค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้ต่างๆ
1.6  ดู้แลูให้มีโค้รงสร้างพ่�นฐาน ทั้ร้พย่ากร ระบุบุงานรวมถึึงเค้รื�องมือว้ด้ค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ แลูะองค้์ประกอบุอื�นๆ  

สำาหร้บุการบุริหารค้วามเสี�ย่งของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงิน เพ่�อให้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งอยู่่ในเกณฑ์์
ทั้ี�ย่อมร้บุได้้ ตลูอด้จนการสร้างว้ฒนธรรมในการตระหน้กถึึงค้วามเสี�ย่งแลูะวิน้ย่ในการบุริหารค้วามเสี�ย่ง ให้มี
อย่่างทั้้�วถึึงทั้้�งองค้์กร

1.7  แต่งต้�งทั้ี�ปรึกษาภาย่นอกเพ่�อทั้บุทั้วนแลูะให้ค้ำาปรึกษาเรื�องการบุริหารค้วามเสี�ย่งแก่ค้ณะกรรมการ  
Board Risk and Compliance Committee ตามค้วามจำาเป็น

1.8  อนุม้ติแลูะกำาก้บุดู้แลูให้การด้ำาเนินการด้้งต่อไปนี�เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของ ทั้างการ
(1) การเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุค้วามเสี�ย่ง
(2) การค้วบุคุ้มกระบุวนการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุค้วามเสี�ย่ง

2 การกำาก้บุดู้แลูค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์
2.1  ให้ข้อเสนอแนะแก่ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะฝ�าย่จ้ด้การเกี�ย่วก้บุการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตาม 

กฎเกณฑ์์
2.2  สอบุทั้านแลูะประเมินถึึงประเด็้นค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ แลูะการป้องก้นแลูะปราบุปราม 

การฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่ เพ่�อให้ม้�นใจว่าประเด้็นด้้งกลู่าวได้้ร้บุ
การแก้ไขอย่่างมีประสิทั้ธิภาพแลูะรวด้เร็ว

2.3  สอบุทั้านประเด็้นสำาค้้ญ่ทั้ี�พบุจากการสอบุสวน การตรวจสอบุ ประเด็้นด้้านการค้วบุคุ้มภาย่ใน แลูะการปฏิิบุ้ติ
ตามกฎเกณฑ์์ตามทั้ี�ผู่้ตรวจสอบุภาย่ใน ผู่้ตรวจสอบุภาย่นอก แลูะหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการ แลูะดู้แลู 
ให้มีการด้ำาเนินการแก้ไขอย่่างเหมาะสมแลูะรวด้เร็วจากฝ�าย่จ้ด้การ

2.4   สามารถึพ่จารณาอนุม้ติราย่การด้้งต่อไปนี�
(1) กรอบุ นโย่บุาย่ คู้่มือปฏิิบุ้ติงาน แลูะหลู้กจรรย่าบุรรณ ทั้ี�เกี�ย่วก้บุการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน แลูะการป้องก้น

แลูะปราบุปรามการฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่ รวมทั้้�ง อนมุ้ติ 
การทั้บุทั้วนแลูะการสอบุทั้านกรอบุ นโย่บุาย่ คู้่มือปฏิิบุ้ติงาน แลูะหลู้กจรรย่าบุรรณด้้งกลู่าว 

(2) ราย่งานการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ประจำาป่ (Annual Compliance Report) สำาหร้บุราย่งานต่อ
หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการต่างๆ 

(3) กฎบุ้ตรของหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน 
(4) แผ่นกลูยุ่ทั้ธ์ของหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน
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2.5  ประเมินประสิทั้ธิภาพของการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ แลูะการป้องก้นแลูะปราบุ
ปรามการฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่โด้ย่รวมของธนาค้าร โด้ย่ให้ค้วาม
สำาค้้ญ่ต่อการเสริมสร้างบุทั้บุาทั้ในการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ ทั้ร้พย่ากร แลูะโค้รงสร้าง 

2.6  ทั้บุทั้วนกลูยุ่ทั้ธ์ของการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ แลูะการป้องก้นแลูะปราบุปรามการฟัอกเงินแลูะการต่อ
ต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่

2.7  พ่จารณาระด้้บุค้วามเสี�ย่งของการป้องก้นแลูะปราบุปรามการฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงิน
แก่การก่อการร้าย่ รวมถึึงมาตรการค้วำ�าบุาตร เพ่�อการกำาหนด้เงื�อนไขแลูะค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ โด้ย่ระด้้บุค้วาม
เสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ด้้งกลู่าวพ้ฒนาขึ�นจากการพ่จารณาค้วามเสี�ย่งของลููกค้้า ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ ช่องทั้าง แลูะภูมิศาสตร์ 
รวมถึึงประเภทั้ธุรกิจ

3.   ประเมินผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะผู่้บุริหารสูงสุด้กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน ซีึ�งราย่งานโด้ย่ตรงต่อ 
ค้ณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee

4.   พ่จารณาอนุม้ตินโย่บุาย่สอบุทั้านสินเชื�อ แผ่นงานการสอบุทั้านสินเชื�อ แลูะราย่งานการสอบุทั้านสินเชื�อ 
ราย่ ไตรมาส

หมายเหตุ * ค้รอบุค้ลูุมถึึงบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร (ตามค้วามเหมาะสม)

โปรด้ดู้กฎบุ้ตร Board Risk and Compliance Committee ทั้้�งฉบุ้บุในเอกสารแนบ	7

คณะกรรมการจัดการ
ค้ณะกรรมการจ้ด้การ ประกอบุด้้วย่ 
 1. กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร  เป็น ประธาน 
 2. ผู่้บุริหารสุงสุด้การเงิน เป็น รองประธาน
 3. ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจการขนาด้ใหญ่่ เป็น กรรมการ
 4. ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารค้วามเสี�ย่ง เป็น กรรมการ
 5. ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจบุริหารเงิน เป็น กรรมการ
 6. บุริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน เป็น กรรมการ
 7. ผู่้บุริหารสูงสุด้เทั้ค้โนโลูยี่แลูะวิทั้ย่าการข้อมูลู เป็น กรรมการ
 8. ผู่้บุริหารสูงสุด้ปฏิิบุ้ติการ เป็น กรรมการ
 9. ผู่้บุริหารสูงสุด้พาณิชย่์ธนกิจ เป็น กรรมการ
 10. ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจราย่ย่่อย่ เป็น กรรมการ
 11. ผู่้บุริหารสูงสุด้ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู เป็น กรรมการ
 12. ผู่้บุริหารสูงสุด้สื�อสารองค้์กร เป็น กรรมการ
 13. ผู่้บุริหารสูงสุด้กลูยุ่ทั้ธ์แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร เป็น กรรมการ
 14. ผู่้บุริหารสูงสุด้กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน เป็น กรรมการ
 15. ผู่้บุริหารสูงสุด้กฎหมาย่ เป็น กรรมการ
 16. ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า เป็น กรรมการ
   เลูขานุการบุริษ้ทั้ เป็น เลูขานุการ
  
ผูู้้เข้าร่วมประชุม
ทั้ี�ปรึกษากรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร
ผู่้บุริหารสูงสุด้ตรวจสอบุภาย่ใน
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ผูู้้ได้รับเชิญเข้าประชุม
กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ บุริษ้ทั้ ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ออโต้ จำาก้ด้
กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ บุริษ้ทั้ เวิลูด้์ลีูส จำาก้ด้
  
อำานาจ	หน้าที่	และความรับผู้ิดชอบ*			
1.  ให้ค้ำาปรึกษากรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร 
2.  ค้วบุคุ้ม ดู้แลู แลูะประเมินผ่ลูการด้ำาเนินงานด้้านต่าง ๆ ของธนาค้าร 
3.  ทั้บุทั้วน ราย่งานทั้างการเงินแลูะราย่งานการบุริหารงานด้้านต่าง ๆ ของธนาค้าร 
4.  พ่จารณาแผ่นกลูยุ่ทั้ธ์ แผ่นธุรกิจแลูะแผ่นการบุริหารจ้ด้การเงินกองทุั้น แลูะงบุประมาณของธนาค้าร
5.  กำาหนด้การทั้ำางานร่วมก้นระหว่างสาย่งานแลูะการทั้ำางานระหว่างประเทั้ศ
6.  พ่จารณาเกี�ย่วก้บุกฎเกณฑ์์ทั้ี�สำาค้้ญ่อย่่างรอบุค้อบุ
7.  อนุม้ติอำานาจอนุม้ติเฉพาะในการด้ำาเนินการภาย่ในของสาย่งานต่างๆ ทั้ี�ไม่เกี�ย่วก้บุค้วามเสี�ย่ง 
8.  อนุม้ติ ปร้บุปรุงแก้ไขแลูะทั้บุทั้วนนโย่บุาย่ภาย่ในของธนาค้ารทั้ี�เกี�ย่วก้บุนโย่บุาย่การบุริหารจ้ด้การ / การปฏิิบุ้ติการ /  

เรื�องอื�นๆ ทั้ี�หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูไม่ได้้กำาหนด้ให้ต้องได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร
9.  พ่จารณาอนุม้ติการทั้บุทั้วนการปร้บุปรุงอำานาจอนุม้ติแลูะนโย่บุาย่ของธนาค้ารทั้ี�มีผ่ลูกระทั้บุจากการปร้บุ

โค้รงสร้างองค้์กร
10.  ทั้บุทั้วน ให้ค้วามเห็น พ่จารณา แลูะอนุม้ติต้�งสำารองตามกฎหมาย่เพ่�อรองร้บุค้วามเสีย่หาย่จากกรณีทั้ี�ธนาค้าร /  

ผู่้บุริหารถูึกฟั้องร้อง ตามทั้ี�นำาเสนอโด้ย่หน่วย่งานกฎหมาย่ 
11.  อนุม้ติค้่าธรรมเนีย่มของผ่ลิูตภ้ณฑ์์การลูงทุั้น แลูะ/หรือ การแนะนำาลููกค้้าทั้ี�ผ่่านช่องทั้างสาย่งานธุรกิจราย่ย่่อย่

สำาหร้บุกรณีผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 แลูะไม่ใช่ราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้นแลูะทั้ี�ไม่มีการเปลูี�ย่นแปลูงอย่่างมีสาระสำาค้้ญ่
ทั้ี�ค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่งได้้เค้ย่อนุม้ติแลู้ว 

12.  ในกรณีของผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3
ก)  ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ของซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่
 อนุม้ติผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่ หรืออนุม้ติการเปลูี�ย่นแปลูงของผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ทั้ี�มีอยู่่ในปัจจุบุ้น อ้นเนื�อง 

มาจากค้วามเสี�ย่งทั้ี�เพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่
ข)  ผ่ลูิตภ้ณฑ์์จากบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่
 ให้ค้วามเห็นชอบุก้บุผ่ลิูตภ้ณฑ์์ใหม่ หรือการเปลูี�ย่นแปลูงของผ่ลิูตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ทั้ี�มีอยู่่ในปัจจุบุ้น 

อ้นเนื�องมาจากค้วามเสี�ย่งทั้ี�เพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ ก่อนนำาเสนอเพ่�อขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้
ภาย่ใต้กลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินทั้ี�เกี�ย่วข้อง

13.  กำาหนด้แลูะข้บุเค้ลูื�อนวิส้ย่ทั้้ศน์แลูะกลูยุ่ทั้ธ์การพ้ฒนาองค้์กรอย่่างย่้�งย่ืนสำาหร้บุใช้ทั้้�วทั้้�งธนาค้าร โด้ย่ให้สอด้ค้ลู้อง
ก้บุกลูยุ่ทั้ธ์การพ้ฒนาองค้์กรอย่่างย้่�งย่ืนของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี

14.  ทั้บุทั้วนนโย่บุาย่การบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รวมทั้้�ง 
ดู้แลูให้ธนาค้ารมีแนวปฏิิบุ้ติแลูะการด้ำาเนินการด้้านการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจทั้ี�ด้ี มีแผ่น / กระบุวนการ 
ด้้านการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจทีั้�มีประสิทั้ธิผ่ลู ตลูอด้จนด้ำาเนินการอื�นใด้ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการบุริหาร 
ค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจของธนาค้าร (ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้ของการด้ำาเนินกิจกรรมเกี�ย่วก้บุการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้าง
ธุรกิจได้้ทั้ี�เอกสารแนบุ 7) แลูะให้ค้ำาแนะนำาแลูะ / หรือทิั้ศทั้างแก่ค้ณะกรรมการ Crisis Management Committee 
(CMC) เกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินการทั้ี�จำาเป็นตามค้วามเหมาะสมระหว่างเกิด้วิกฤติ

15.  จ้ด้ให้มีนโย่บุาย่เกี�ย่วก้บุการต่อต้านค้อร์ร้ปช้น รวมถึึงทั้บุทั้วน ตรวจสอบุ ปร้บุปรุง แลูะนำาเสนอนโย่บุาย่ด้้งกลู่าว
ต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�ออนุม้ติ ตลูอด้จนจ้ด้ให้มีการด้ำาเนินการเพ่�อต่ออายุ่การเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ต่อต้านค้อร์ร้ปช้นของภาค้เอกชนไทั้ย่ (Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption: 
CAC) ของธนาค้ารภาย่ในระย่ะเวลูาทั้ี�กำาหนด้ รวมทั้้�งดู้แลูให้มีการสื�อสารทั้ี�เหมาะสมให้พน้กงานทัุ้กระด้้บุได้้ทั้ราบุ
แลูะปฏิิบุ้ติตามนโย่บุาย่ แลูะด้ำาเนินการใด้ๆ ทั้้�งหลูาย่ทั้ี�จำาเป็นเพ่�อให้ม้�นใจได้้ว่าธนาค้ารมีแนวปฏิิบุ้ติทั้ี�ด้ีเกี�ย่วก้บุ 
การต่อต้านค้อร์ร้ปช้น
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16.  ทั้บุทั้วนแลูะร้บุรองการแก้ไข Country Delegated Authority (Country DA) ก่อนนำาเสนอให้ค้ณะกรรมการธนาค้าร
พ่จารณาอนุม้ติ

17.  เรื�องอื�นๆ ตามทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้าร / กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�
บุริหาร

หมายเหตุ * ค้รอบุค้ลูุมถึึงบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร 

โปรด้ดู้กฎบุ้ตรค้ณะกรรมการจ้ด้การทั้้�งฉบุ้บุในเอกสารแนบ	7

7.4  ข้อม้ลัเก่�ย่วักับผ้้บริหุ้าร

7.4.1		 รายชื่อและตำาแหน่งของผูู้้บริหาร

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564  ผู่้บุริหารระด้้บุสูงของธนาค้าร มีด้้งนี�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1. นาย่พอลู วอง ชี คิ้น กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร
ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจขนาด้ใหญ่่  
ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้พาณิย่์ธนกิจ

 2. นาย่อาทั้ิตย่์ มาสถึิรกุลู ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารค้วามเสี�ย่ง

 3. นาย่เจส้น ลูีออง ก๊อก ย่ิว ผู่้บุริหารสูงสุด้การเงิน

 4. นาย่ต้น ค้ีทั้ จิน ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจราย่ย่่อย่

 5. นางสาวสิริพร สน้�นไพเราะ ผู่้บุริหารสูงสุด้ตรวจสอบุภาย่ใน

 6. นางกนกไพ วงศ์สถึิตย่์พร ผู่้บุริหารสูงสุด้ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู

 7. นาย่ประภาส ทั้องสุข ผู่้บุริหารสูงสุด้สื�อสารองค้์กร

 8. นาย่เศรษฐจ้กร ลีูย่ากาศ ผู่้บุริหารสูงสุด้กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน

 9. นาย่เพา จาตกานนทั้์ ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารเงิน

 10. นาย่ลูิม ย่อง เทั้ีย่น ผู่้บุริหารสูงสูด้กลูยุ่ทั้ธ์แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

 11. นาย่ไพศาลู ธรรมโพธิทั้อง ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน 
ผู่้บุริหารสูงสุด้เทั้ค้โนโลูย่ีแลูะวิทั้ย่าการข้อมูลู

 12.  นางสมจิตร ชื�นชมชาติ ผู่้บุริหารสูงสุด้ปฏิิบุ้ติการ

 13. นางสาวอุทั้้ย่วรรณ สุขพรรณพ่มพ์ ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า

 14. นางสาวปาจรีย่์ ทั้องวานิช ผู่้บุริหารสูงสุด้กฎหมาย่
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ผู่้บุริหารระด้้บุสูงต้�งแต่รองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป แลูะผู่้บุริหารในสาย่งานบุ้ญ่ชีแลูะการเงิน ณ ว้นทั้ี�  31 ธ้นวาค้ม  
2564 ตามเกณฑ์์นิย่ามผู่้บุริหารทั้ี�กำาหนด้โด้ย่สำาน้กงาน ก.ลู.ต. มีจำานวน 12 ค้น ด้้งนี�

รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1. นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร  
ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจขนาด้ใหญ่่
ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้พาณิย่์ธนกิจ

 2. นาย่อาทั้ิตย่์ มาสถึิรกุลู ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารค้วามเสี�ย่ง

 3. นาย่เจส้น ลูีออง ก๊อก ย่ิว ผู่้บุริหารสูงสุด้การเงิน

 4. นาย่ต้น ค้ีทั้ จิน ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจราย่ย่่อย่

 5. นางสาวสิริพร สน้�นไพเราะ ผู่้บุริหารสูงสุด้ตรวจสอบุภาย่ใน

 6. นางกนกไพ วงศ์สถึิตย่์พร ผู่้บุริหารสูงสุด้ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู

 7. นาย่ประภาส ทั้องสุข ผู่้บุริหารสูงสุด้สื�อสารองค้์กร

 8. นาย่เศรษฐจ้กร ลีูย่ากาศ ผู่้บุริหารสูงสุด้กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน

 9. นาย่เพา จาตกานนทั้์ ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารเงิน

 10. นาย่ลูิม ย่อง เทั้ีย่น ผู่้บุริหารสูงสูด้กลูยุ่ทั้ธ์แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

 11. นาย่ไพศาลู ธรรมโพธิทั้อง ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน 
ผู่้บุริหารสูงสุด้เทั้ค้โนโลูย่ีแลูะวิทั้ย่าการข้อมูลู

 12. นางสาวแวววลู้ย่ ว้ฒนา ผู่้บุริหารค้วบุคุ้มการเงิน

7.4.2			 นโยบายค่าตอบแทนของผูู้้บริหาร

นโย่บุาย่การกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นของธนาค้ารใช้ก้บุพน้กงานทุั้กค้น โด้ย่นโย่บุาย่นี�จะทั้ำาให้ม้�นใจว่า ธนาค้ารจะสามารถึดึ้งดู้ด้
บุุค้ลูากรทั้ี�มีค้วามสามารถึ ร้กษาแลูะจูงใจพน้กงานทั้ี�มีผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานในระด้้บุสูงให้ปฏิิบุ้ติงานก้บุธนาค้าร เพ่�อค้วาม
สำาเร็จอย่่างย้่�งยื่นของธนาค้าร ภาย่ใต้หลู้กเกณฑ์์ทั้ี�โปร่งใส แลูะตามขอบุเขตค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของตำาแหน่งงาน ตลูอด้จน
ค้วามสามารถึในการแข่งข้นของธนาค้ารเมื�อเปรีย่บุเทั้ีย่บุก้บุสถึาบุ้นการเงินแลูะบุริษ้ทั้ช้�นนำาอื�น ๆ ในประเทั้ศไทั้ย่

องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ธนาค้ารกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นให้ก้บุพน้กงานทุั้กค้น โด้ย่ประกอบุด้้วย่ค้่าตอบุแทั้นทั้ี�เป็นต้วเงิน เช่น เงินเดื้อน ค้่าค้รองชีพ 
ค้่าลู่วงเวลูา ค้่าทั้ำางานในว้นหยุ่ด้ แลูะค้่าลู่วงเวลูาในว้นหยุ่ด้ ส่วนค้่าตอบุแทั้นอื�น ธนาค้ารได้้กำาหนด้สิทั้ธิประโย่ชน์ 
เกี�ย่วก้บุการร้กษาพย่าบุาลู การตรวจสุขภาพ ประก้นชีวิตแลูะประก้นอุบุ้ติเหตุ เงินสมทั้บุกองทัุ้นสำารองเลูี�ย่งชีพ แลูะ
สว้สด้ิการเงินกู้ต่าง ๆ ทั้้�งทั้ี�มีอยู่่ในปัจจุบุ้นแลูะตามทั้ี�ธนาค้ารจะประกาศเปลูี�ย่นแปลูงต่อไป

การกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับผูู้้บริหาร
ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ร้บุผ่ิด้ชอบุในการกำาหนด้นโย่บุาย่การจ่าย่ค้่าตอบุแทั้น
แลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นรวมถึึงจำานวนค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นของผู่้บุริหารระด้้บุต้�งแต่ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่ ่
(U2) ขึ�นไป ซีึ�งรวมถึึงกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร เพ่�อให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ 
ซึี�งจะเชื�อมโย่งก้บุผ่ลูการด้ำาเนินงานของธนาค้ารทั้้�งในระย่ะส้�นแลูะระย่ะย่าว แลูะสอด้ค้ลู้องก้บุผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของผู่้บุริหาร
แต่ลูะค้น โด้ย่มีการเปรีย่บุเทั้ีย่บุก้บุต้วชี�ว้ด้ผ่ลูการปฏิิบุ้ติงาน ทั้้�งทั้ี�เป็นต้วชี�ว้ด้ด้้านการเงิน ต้วชี�ว้ด้ด้้านลููกค้้า ต้วชี�ว้ด้ 
เกี�ย่วก้บุการปร้บุปรุงแลูะพ้ฒนากระบุวนการทั้ำางาน รวมทั้้�งต้วชี�ว้ด้ด้้านบุุค้ลูากร ทั้้�งนี� ผู่้บุริหารจะได้้ร้บุค้่าตอบุแทั้นทั้้�งทั้ี�
เป็นต้วเงินแลูะค้่าตอบุแทั้นอื�นตามทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้
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7.4.3	ค่าตอบแทนผูู้้บริหารระดับสูง			

(1)  ค้่าตอบุแทั้นทั้ี�เป็นต้วเงิน
ค้ณะกรรมการเป็นผู่้พ่จารณากำาหนด้แนวทั้างการประเมินผ่ลูงานของฝ�าย่จ้ด้การเพ่�อพ่จารณาปร้บุค้่าจ้างแลูะบุำาเหน็จ
ประจำาป่ โด้ย่ค้ำานึงถึึงหน้าทั้ี�ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุแลูะค้วามเสี�ย่งต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง รวมถึึงการเพ่�มมูลูค้่าในส่วนของผู่้ถึือหุ้น
ระย่ะย่าว ในการพ่จารณาประเมินผ่ลูเงินบุำาเหน็จรางว้ลูแลูะเงินชด้เชย่แก่พน้กงานหรือลููกจ้างของธนาค้ารหรือบุุค้ค้ลูใด้ 
ทั้ี�ทั้ำากิจการให้ก้บุธนาค้าร โด้ย่ค้ณะกรรมการเป็นผู่้พ่จารณาโค้รงสร้างแลูะหลู้กเกณฑ์์ทั้ี�เหมาะสมในการจ่าย่ โด้ย่จ่าย่ 
ให้แก่ผู่้ทั้ำาการประจำาหรือไม่ประจำาตามทั้ี�ฝ�าย่จ้ด้การนำาเสนอ ในป่ 2564 ธนาค้ารจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นในรูปของเงินเดื้อน
ของผู่้บุริหารระด้้บุรองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไปหรือผู่้ซึี�งด้ำารงตำาแหน่งเทั้ีย่บุเทั้่าแลูะผู่้บุริหารในสาย่งานบุ้ญ่ชีแลูะ 
การเงินจำานวน 12 ค้น ตามนิย่ามผู่้บุริหารของสำาน้กงาน ก.ลู.ต. รวมเป็นเงินทั้้�งสิ�น 123.25 ลู้านบุาทั้ แลูะจ่าย่ค้่าตอบุแทั้น
ของผู่้บุริหารระด้้บุผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไปจำานวน 41 ค้นตามนิย่ามผู่้บุริหารของ ธปทั้. รวมเป็นเงินทั้้�งสิ�น 
356.42 ลู้านบุาทั้

(2)   ค้่าตอบุแทั้นอื�น
ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้สมทั้บุเงินเข้ากองทัุ้นสำารองเลีู�ย่งชีพให้แก่ผู่้บุริหารระด้้บุรองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไปหรือ 
ผู่้ซีึ�งด้ำารงตำาแหน่งเทั้ีย่บุเทั้่าแลูะผู่้บุริหารในสาย่งานบุ้ญ่ชีแลูะการเงิน จำานวน 10 ค้น ตามนิย่ามผู่้บุริหารของสำาน้กงาน  ก.ลู.ต.  
รวมเป็นเงินทั้้�งสิ�น 4.13 ลู้านบุาทั้แลูะสมทั้บุเงินเข้ากองทุั้นสำารองเลูี�ย่งชีพระด้้บุผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป 
จำานวน 38 ค้นตามนิย่ามผู่้บุริหารของ ธปทั้. รวมเป็นเงินทั้้�งสิ�น 12.21 ลู้านบุาทั้

7.5  ข้อม้ลัเก่�ย่วักับพนักงาน

องค์กรและบุคลากร

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารมีพน้กงานทั้้�งสิ�นจำานวน 2,358 ค้น โด้ย่เป็นพน้กงานทั้ี�ประจำาอยู่่สาขาจำานวน 
491 ค้น แลูะพน้กงานทั้ี�ปฏิิบุ้ติงานทั้ี�สำาน้กงานใหญ่่ จำานวน 1,867 ค้น โด้ย่แบุ่งตามสาย่งานหลู้กๆ ด้้งนี� 

 1. กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร  1  ค้น
  ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจขนาด้ใหญ่่ แลูะ
  ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้พาณิชย่์ธนกิจ
 2.      ธุรกิจขนาด้ใหญ่่  
  2.1 บุรรษ้ทั้ธุรกิจแลูะวาณิชธนกิจ 101 ค้น
   2.2  ธุรกิจบุริหารเงิน 72 ค้น
 3. ธุรกิจราย่ย่่อย่ 1,107 ค้น
 4. พาณิชย่์ธนกิจ 48 ค้น
 5. ธุรกรรมการเงิน 34 ค้น
 6. บุริหารค้วามเสี�ย่ง        96 ค้น
 7. การเงิน 131 ค้น
 8. เทั้ค้โนโลูยี่แลูะวิทั้ย่าการข้อมูลู 268 ค้น
 9. ปฏิิบุ้ติการ 288 ค้น
 10. กฎหมาย่ 14 ค้น
 11. กลูยุ่ทั้ธ์แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร 30 ค้น
 12. ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู 47 ค้น
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 13 สื�อสารองค้์กร 21 ค้น
 14. ตรวจสอบุภาย่ใน 33 ค้น
 15. กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน 39 ค้น
 16. บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า 28 ค้น
  รวม 2,358 ค้น

นโยบายการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำาแผู้นบริหารงานบุคคล
ธนาค้ารมีค้วามมุ่งม้�นในการพ้ฒนาศ้กย่ภาพบุุค้ลูากรในทัุ้กระด้้บุอย่่างต่อเนื�อง โด้ย่มุ่งเน้นด้้านการพ้ฒนาทั้างอาชีพแลูะ
การวางแผ่นบุุค้ลูากรภาย่ใน เพ่�อทั้ด้แทั้นตำาแหน่งต่างๆ ในองค้์กร ให้พน้กงานมีค้วามพร้อมทั้้�งในด้้านค้วามรู้ ทั้้กษะ แลูะ
ค้วามสามารถึ ธนาค้ารได้้ออกแบุบุแลูะพ้ฒนาหลู้กสูตรฝึกอบุรมตามทั้้กษะทั้ี�จำาเป็นในตำาแหน่งงานน้�นๆ เพ่�อสน้บุสนุนการ
เติบุโตในสาย่อาชีพต่างๆ อย่่างต่อเนื�อง ธนาค้ารมุ่งเน้นด้้าน Digital & Data ขึ�นมาเพ่�อช่วย่พ้ฒนาทั้้กษะใหม่ๆ ทั้ี�จำาเป็น
ต่อการเปลูี�ย่นแปลูงทั้างธุรกิจอย่่างรวด้เร็ว แลูะสอด้ค้ลู้องก้บุกลูยุ่ทั้ธ์ของธนาค้ารในอนาค้ต นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งค้ง
ส่งเสริมให้พน้กงานมีการเรีย่นรู้อย่่างต่อเนื�องนอกเหนือจากห้องเรีย่นในรูปแบุบุต่างๆ อาทั้ิ Mentoring and Coaching 
การเรีย่นรู้จากผู่้อื�น (Peer-to-peer Learning) รวมถึึงการเรีย่นการสอนผ่่านสื�ออิเลู็กทั้รอนิกส์ (E-learning) ผ่่านบุน
มือถึือทั้ี�สามารถึเรีย่นรู้ได้้ทัุ้กทั้ี�ทัุ้กเวลูาอีกด้้วย่

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาค้ารจ้ด้ให้มีสว้สด้ิการสำาหร้บุพน้กงาน เช่น กองทัุ้นสำารองเลูี�ย่งชีพ กองทัุ้นประก้นส้งค้ม ประก้นชีวิต ค้่าร้กษาพย่าบุาลู
การตรวจสุขภาพประจำาป่ ห้องพย่าบุาลูของธนาค้าร สว้สดิ้การพน้กงานประเภทั้สินเชื�อทั้ี�อยู่่อาศ้ย่ สินเชื�อรถึย่นต์/ 
รถึจ้กรย่านย่นต์ สินเชื�อเพ่�อการศึกษา แลูะสินเชื�อเอนกประสงค้์ เพ่�อให้ธนาค้ารสามารถึแข่งข้นก้บุธนาค้ารช้�นนำาของประเทั้ศ
รวมทั้้�งเพ่�อจูงใจแลูะร้กษาพน้กงานทั้ี�มีคุ้ณภาพให้ค้งอยู่่ก้บุธนาค้าร ค้่าตอบุแทั้นในรูปของเงินเด้ือนประจำาทั้ี�ธนาค้ารจ่าย่
ให้แก่พน้กงานในป่บุ้ญ่ชีด้้งกลู่าวเป็นจำานวนรวมทั้้�งสิ�น 2,364.29 ลู้านบุาทั้ ธนาค้ารย้่งค้งมีแผ่นทั้ี�จะปร้บุปรุงสว้สด้ิการ 
เพ่�อพน้กงานในด้้านต่างๆ อย่่างต่อเนื�อง เพ่�อด้ึงดู้ด้แลูะร้กษาพน้กงานทั้ี�มีคุ้ณภาพแลูะทั้ำาให้ธนาค้ารเป็นนาย่จ้าง 
ทั้ี�ได้้ร้บุการเลูือกจากพน้กงานแลูะต้องการเข้าร่วมทั้ำางานด้้วย่   

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้จ้ด้ฝึกอบุรมให้แก่พน้กงานรวมทั้้�งสิ�นจำานวน 502 หลู้กสูตร ประกอบุด้้วย่การฝึกอบุรมภาย่ใน
ธนาค้ารจำานวน 334 หลู้กสูตร แลูะหลู้กสูตรอบุรมภาย่นอกจำานวน 168 หลู้กสูตร โด้ย่มีจำานวนพน้กงานเข้าร้บุการอบุรม
จำานวนทั้้�งสิ�น 2,351 ค้น (ข้อมูลู ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564) ค้ิด้เป็นร้อย่ลูะ 99.7 ของพน้กงานทั้้�งหมด้ หรืออ้ตราเฉลีู�ย่
เทั้่าก้บุ 6 ว้นต่อค้นต่อป่ โด้ย่มีค้่าใช้จ่าย่ด้้านการพ้ฒนาพน้กงานเป็นจำานวนเงินรวมทั้้�งสิ�น 3.15 ลู้านบุาทั้ (ข้อมูลู ณ ว้นทั้ี� 
31 ธ้นวาค้ม 2564) ทั้้�งนี� ธนาค้ารมุ่งเน้นการเพ่�มทั้้กษะใหม่ๆ ทั้ี�จำาเป็นในการทั้ำางานโด้ย่จ้ด้ทั้ำาโค้รงการ Bact-to-School 
โด้ย่เชิญ่ผู่้บุริหารระด้้บุสูงแลูะวิทั้ย่ากรภาย่นอกมาบุรรย่าย่ให้ค้วามรู้แก่พน้กงานผ่่านช่องทั้าง Internal Facebook Live 
การร่วมมือก้บุสถึาบุ้นทั้ี�มีชื�อเสีย่งในการพ้ฒนาหลู้กสูตรเกี�ย่วก้บุทั้้กษะค้วามรู้เกี�ย่วก้บุธุรกิจด้ิจิตอลู อาทั้ิเช่น หลู้กสูตร 
Agile Foundation Training & Coaching Program ตลูอด้จนการสน้บุสนุนให้พน้กงานเข้าร่วมแข่งข้นในโค้รงการ Digital 
and Data Conquest ทั้ี�จ้ด้ขึ�นโด้ย่กลุู่มซีีไอเอ็มบุี นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งให้ค้วามสำาค้้ญ่แลูะสน้บุสนุนให้พน้กงานได้้ร้บุ
การพ้ฒนาหลู้กสูตรวิชาชีพต่างๆ อย่่างต่อเนื�อง อาทั้ิ เช่น หลู้กสูตรการวางแผ่นการลูงทัุ้นมืออาชีพ หลู้กสูตรขอร้บุ 
ใบุอนุญ่าตการเป็นนาย่หน้าประก้นชีวิต/ประภ้นวินาศภ้ย่ ตลูอด้จนถึึงการ Reskill พน้กงานให้มีค้วามพร้อมใน 
ตำาแหน่งงานทั้ี�มีค้วามจำาเป็นในอนาค้ต (Future Jobs) อาทั้ิเช่น โค้รงการ RM Development Program ทั้ี�มุ่งเน้น 
การเพ่�มทั้้กษะการขาย่ได้้อย่่างมืออาชีพ เป็นต้น
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ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท
2564
ร้อยละ

2563
ร้อย่ลูะ

ลูาป�วย่ 9.91 12.65

ลูาหยุ่ด้จากการบุาด้เจ็บุแลูะเจ็บุป�วย่จากการทั้ำางาน 0.0 0.0

อื�นๆ 90.09 87.35

จำานวนว้นลูาป�วย่เฉลีู�ย่ต่อพน้กงาน (ว้น/ค้น) 1.91 2.38

จำานวนผู่้เสีย่ชีวิตจากอุบุ้ติเหตุทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการทั้ำางาน (ราย่) 0 0

การกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับพนักงาน
ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลูจะกำาหนด้อ้ตราค้่าตอบุแทั้นทั้้�งทีั้�เป็นต้วเงินแลูะค้่าตอบุแทั้นอื�นของพน้กงานระด้้บุต้�งแต่ผู่้อำานวย่การ
อาวุโส (U3) ลูงมาตามค้วามเหมาะสม โด้ย่เปรีย่บุเทีั้ย่บุก้บุลู้กษณะงาน ตำาแหน่งหน้าทั้ี� คุ้ณวุฒิ ประสบุการณ์ด้้านวิชาชีพ 
แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุ เพ่�อนำาเสนอผู่้บุริหารซีึ�งมีอำานาจอนุม้ติตามอำานาจอนุม้ติของธนาค้ารพ่จารณาถึึงค้วามเหมาะสมใน
การกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น

การปรับข้�นเงินเดือนประจำาปี
พน้กงานของธนาค้ารแลูะผู่้บุ้งค้้บุบุ้ญ่ชาจะประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของพน้กงานในป่ทั้ี�ผ่่านมาแลูะกำาหนด้เป้าหมาย่ใน
ป่ถ้ึด้ไป ธนาค้ารจะพ่จารณาปร้บุค้่าตอบุแทั้นของพน้กงานโด้ย่ค้ำานึงถึึงผ่ลูการปฏิิบุ้ติงาน ประกอบุก้บุผ่ลูประกอบุการ
ของธนาค้ารเป็นหลู้ก โด้ย่ผ่่านค้วามเห็นชอบุจากค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ 
แลูะได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร ธนาค้ารสงวนสิทั้ธิ�ในการพ่จารณาปร้บุค้่าตอบุแทั้นตามค้วามเหมาะสมแลูะ
ค้วามจำาเป็นตามทั้ี�ธนาค้ารเห็นสมค้วร

การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ	(Bonus)
ธนาค้ารจะพ่จารณาจ่าย่เงินรางว้ลูพ่เศษ (Bonus) เป็นราย่ป่ โด้ย่ธนาค้ารจะประกาศหลู้กเกณฑ์์การจ่าย่เงินรางว้ลูพ่เศษ
ให้พน้กงานทั้ราบุเป็นราย่ป่ โด้ย่พ่จารณาจากผ่ลูของการประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของพน้กงานแต่ลูะราย่ทั้ี�มีผ่ลูการ
ปฏิิบุ้ติงานไม่ตำ�ากว่าเกณฑ์์ทั้ี�ค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติ รวมถึึงต้องไม่มีลู้กษณะต้องห้ามทั้ี�จะไม่มีสิทั้ธิได้้ร้บุเงินรางว้ลู
พ่เศษตามหลู้กเกณฑ์์ของธนาค้าร โด้ย่ผ่่านค้วามเห็นชอบุจากค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุ
ดู้แลูกิจการ แลูะได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร
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7.6 ข้อม้ลัสำาคัญอื�นๆ

7.6.1		 เลขานุการบริษัท	ผูู้้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผู้ิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	หัวหน้าตรวจสอบ 
	 ภายใน	และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน

เลขานุการบริษัท
ธนาค้ารได้้แต่งต้�ง นางปฏิิมา จำาปาสุต เป็นเลูขานุการบุริษ้ทั้แลูะทั้ำาหน้าทั้ี�เลูขานุการค้ณะกรรมการเพ่�อให้ค้ำาแนะนำา 
ด้้านกฎหมาย่แลูะกฎเกณฑ์์ต่างๆ แลูะดู้แลูกิจกรรมต่างๆ ของค้ณะกรรมการเพ่�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำาก้บุดู้แลู
กิจการทั้ี�ด้ี ด้้งนี� 
-  ให้ค้ำาปรึกษาแลูะค้ำาแนะนำาเบุื�องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย่ ระเบุีย่บุวิธีปฏิิบุ้ติ แลูะข้อบุ้งค้้บุต่าง ๆ ของธนาค้าร

 เพ่�อให้มีการปฏิิบุ้ติตามหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี
-  จ้ด้ให้มีแลูะด้ำาเนินการการประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะการประชุมผู่้ถึือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย่แลูะ 

ข้อบุ้งค้้บุของธนาค้าร แลูะบุ้นทั้ึกราย่งานการประชุมค้ณะกรรมการ แลูะการประชุมผู่้ถึือหุ้น รวมทั้้�งติด้ตามให้มี
การปฏิิบุ้ติตามมติค้ณะกรรมการแลูะมติทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้น

-  จ้ด้ทั้ำาแลูะเก็บุร้กษาทั้ะเบุีย่นกรรมการ หน้งสือน้ด้ประชุม ราย่งานการประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร หน้งสือน้ด้
ประชุมผู่้ถืึอหุ้น ราย่งานการประชุมผู่้ถืึอหุ้น แลูะแบุบุแสด้งราย่การข้อมูลูประจำาป่ / ราย่งานประจำาป่ (แบุบุ 56-1 
One Report) ของธนาค้าร

-  ด้ำาเนินการจ้ด้เตรีย่มเอกสารแลูะข้อมูลูทั้ี�เป็นประโย่ชน์ต่อการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของกรรมการใหม่ แนะนำาลู้กษณะการ
ประกอบุธุรกิจแลูะแนวทั้างการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารให้แก่กรรมการใหม่

-  จ้ด้ให้มีหลู้กสูตรฝึกอบุรม ส้มมนาต่างๆ เพ่�อเพ่�มพูนค้วามรู้ แลูะพ้ฒนากรรมการให้มีทั้้กษะแลูะประสบุการณ์ 
ทั้ี�ก่อให้เกิด้ประโย่ชน์ต่อการทั้ำาหน้าทั้ี�กรรมการ

-  ดู้แลูให้มีการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูแลูะราย่งานสารสนเทั้ศในส่วนทั้ี�ร้บุผิ่ด้ชอบุต่อหน่วย่งานทั้ี�กำาก้บุธนาค้าร เพ่�อให้เป็นไป
ตามกฎระเบุีย่บุแลูะข้อกำาหนด้ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู

-  ด้ำาเนินการอื�นๆ ตามทั้ี�ค้ณะกรรมการกำาก้บุตลูาด้ทัุ้นประกาศ/กำาหนด้
-  อบุรมแลูะพ้ฒนาค้วามรู้อย่่างต่อเนื�องด้้านการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�เลูขานุการบุริษ้ทั้ รวมถึึงการหาค้วามรู้ด้้านกฎหมาย่

แลูะกฎเกณฑ์์ทั้ี�เกี�ย่วข้อง
ราย่ลูะเอีย่ด้คุ้ณสมบุ้ติของผู่้ด้ำารงตำาแหน่งเลูขานุการบุริษ้ทั้ได้้แสด้งในเอกสารแนบ	1

ผูู้้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิู้ดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	หัวหน้าตรวจสอบภายใน	หัวหน้างานกำากับดูแล
การปฏิิบัติงาน
ธนาค้ารมอบุหมาย่ให้
• นาย่เจส้น ลูีออง ก๊อก ย่ิว รองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ ด้ำารงตำาแหน่งผู่้บุริหารสูงสุด้การเงิน
• นางสาวสิริพร สน้�นไพเราะ รองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ ด้ำารงตำาแหน่งห้วหน้าตรวจสอบุภาย่ใน
• นาย่เศรษฐจ้กร ลีูย่ากาศ รองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ ด้ำารงตำาแหน่งห้วหน้างานกำาก้บุดู้แลูการปฏิิบุ้ติงาน
ราย่ลูะเอีย่ด้คุ้ณสมบุ้ติของผู่้ด้ำารงตำาแหน่งผู่้ทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่ให้ร้บุผ่ิด้ชอบุสูงสุด้ในสาย่งานบุ้ญ่ชีแลูะการเงินได้้แสด้ง
ในเอกสารแนบ	1 แลูะราย่ลูะเอีย่ด้คุ้ณสมบุ้ติของผู่้ด้ำารงตำาแหน่งห้วหน้าตรวจสอบุภาย่ในแลูะห้วหน้างานกำาก้บุดู้แลู 
การปฏิิบุ้ติงานได้้แสด้งในเอกสารแนบ	3
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7.6.2		 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ธนาค้ารมอบุหมาย่ให้ นาย่จีรศ้กย่์ จ้นทั้รโชติ ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารเงินกองทุั้น สินทั้ร้พย่์ แลูะหนี�สิน ทั้ำาหน้าทั้ี� ห้วหน้างาน 
น้กลูงทุั้นส้มพ้นธ์ 

ทั้้�งนี� น้กลูงทุั้นแลูะบุุค้ค้ลูทั้้�วไปสามารถึติด้ต่อมาย้่งน้กลูงทุั้นส้มพ้นธ์ได้้ตามราย่ลูะเอีย่ด้ต่อไปนี�: โทั้รศ้พทั้์หมาย่เลูข:  
02-626-7820 อีเมลู์: ir@cimbthai.com หรือเว็บุไซีต์: http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/

7.6.3	 การแต่งตั�งผูู้้สอบบัญชีภายนอกและการกำาหนดค่าสอบบัญชี

ค้ณะกรรมการตรวจสอบุทั้ำาหน้าทั้ี�พ่จารณาคุ้ณสมบุ้ติแลูะประว้ติผ่ลูงานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีภาย่นอก เพ่�อการแต่งต้�งเป็น 
ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีธนาค้าร ตลูอด้จนการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นการสอบุบุ้ญ่ชี โด้ย่นำาเสนอต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณา
เสนอขออนุม้ติจากทั้ี�ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้นเป็นประจำาทัุ้กป่ ราย่ชื�อของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีภาย่นอกทั้ี�จะนำาเสนอต้องได้้ร้บุ 
ค้วามเห็นชอบุจากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่

ค่าสอบบัญชี
สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 กลูุ่มธนาค้ารมีการจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นแก่ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีภาย่นอกด้้งนี�

(1) ค้่าตอบุแทั้นจากการสอบุบุ้ญ่ชี (Audit Fee)
กลูุ่มธนาค้ารจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นการสอบุบุ้ญ่ชีจำานวนรวม 14.9 ลู้านบุาทั้ โด้ย่มีค้่าใช้จ่าย่อื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง ได้้แก่ ค้่าเด้ินทั้าง
แลูะค้่าถึ่าย่เอกสาร 

(2) ค้่าตอบุแทั้นอื�น (Non-audit Fee)
กลูุ่มธนาค้ารมีค้่าตอบุแทั้นของงานบุริการอื�นให้แก่ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีของธนาค้ารในรอบุป่บุ้ญ่ชี 2564 จำานวน 602,900 บุาทั้
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8.1  สรุปผลัการปฏิิบัต่ิหุ้น้าท่�ของคณะกรรมการในรอบปีท่�ผ่านมา

8.1.1		 การสรรหา	พัฒนา	และประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของธนาค้าร เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์ด้้งต่อไปนี�
(ก)  ถึือหุ้นไม่เกินร้อย่ลูะ 0.5 ของจำานวนหุ้นทั้ี�มีสิทั้ธิออกเสีย่งทั้้�งหมด้ของธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่ บุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ร่วม

ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร ทั้้�งนี� ให้น้บุรวมการถึือหุ้นของผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องของกรรมการ
อิสระราย่น้�นๆ ด้้วย่

(ข)  ไม่เป็นหรือเค้ย่เป็นกรรมการทั้ี�มีส่วนร่วมบุริหารงาน ลููกจ้าง พน้กงาน ทั้ี�ปรึกษาทั้ี�ได้้เงินเด้ือนประจำา หรือ 
ผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่ บุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ร่วม บุริษ้ทั้ย่่อย่ลูำาด้้บุเด้ีย่วก้นก้บุผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่
 หรือของผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร เว้นแต่จะได้้พ้นจากการมีลู้กษณะด้้งกลู่าวมาแลู้วไม่น้อย่กว่าสองป่ก่อน
ว้นทั้ี�ยื่�นค้ำาขออนุญ่าตต่อสำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ (สำาน้กงาน ก.ลู.ต.) ทั้้�งนี�
ลู้กษณะต้องห้ามด้้งกลู่าวไม่รวมถึึงกรณีทั้ี�กรรมการอิสระเค้ย่เป็นข้าราชการ หรือ ทั้ี�ปรึกษาของส่วนราชการ 
ซีึ�งเป็นผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร

(ค้)  ไม่เป็นบุุค้ค้ลูทั้ี�มีค้วามส้มพ้นธ์ทั้างสาย่โลูหิต หรือโด้ย่การจด้ทั้ะเบีุย่นตามกฎหมาย่ ในลู้กษณะทั้ี�เป็นบุิด้า มารด้า           
คู้่สมรส พี�น้อง แลูะบุุตร รวมทั้้�งคู้่สมรสของบุุตร ของผู่้บุริหาร ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ ผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้ม หรือบุุค้ค้ลู 
ทั้ี�จะได้้ร้บุการเสนอให้เป็นผู่้บุริหาร หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้ารหรือบุริษ้ทั้ย่่อย่

(ง)  ไม่มีหรือเค้ย่มีค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจก้บุธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่ บุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ร่วม ผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่ หรือ 
ผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร ในลู้กษณะทั้ี�อาจเป็นการข้ด้ขวางการใช้วิจารณญ่าณอย่่างอิสระของตน รวมทั้้�ง 
ไม่เป็นหรือเค้ย่เป็นผู่้ถึือหุ้นทั้ี�มีน้ย่  หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของผู่้ทั้ี�มีค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจก้บุธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่
บุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ร่วม ผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่ หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร เว้นแต่จะได้้พ้นจากการมีลู้กษณะ 
ด้้งกลู่าวมาแลู้วไม่น้อย่กว่าสองป่ก่อนว้นทั้ี�ยื่�นค้ำาขออนุญ่าตต่อสำาน้กงาน ก.ลู.ต. 

   ค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจ  รวมถึึงการทั้ำาราย่การทั้างการค้้าทั้ี�กระทั้ำาเป็นปกติเพ่�อประกอบุกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอส้งหาริมทั้ร้พย่์ ราย่การเกี�ย่วก้บุสินทั้ร้พย่์หรือบุริการ หรือการให้หรือร้บุค้วามช่วย่เหลืูอทั้างการเงิน
ด้้วย่การร้บุหรือให้กู้ยื่ม ค้ำ�าประก้น การให้สินทั้ร้พย่์เป็นหลู้กประก้นหนี�สิน รวมถึึงพฤติการณ์อื�นทั้ำานองเดี้ย่วก้น  
ซีึ�งเป็นผ่ลูให้ธนาค้ารหรือคู้่ส้ญ่ญ่ามีภาระหนี�ทั้ี�ต้องชำาระต่ออีกฝ�าย่หนึ�ง ต้�งแต่ร้อย่ลูะสามของสินทั้ร้พย่์ทีั้�มีต้วตน
สุทั้ธิของธนาค้ารหรือต้�งแต่ย่ี�สิบุลู้านบุาทั้ขึ�นไป แลู้วแต่จำานวนใด้จะตำ�ากว่า ทั้้�งนี� การค้ำานวณภาระหนี�ด้้งกลู่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค้ำานวณมูลูค้่าของราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้น ตามประกาศค้ณะกรรมการกำาก้บุตลูาด้ทัุ้นว่าด้้วย่
หลู้กเกณฑ์์ในการทั้ำาราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้น โด้ย่อนุโลูม แต่ในการพ่จารณาภาระหนี�ด้้งกลู่าวให้น้บุรวมภาระหนี� 
ทั้ี�เกิด้ขึ�นในระหว่างหนึ�งป่ก่อนว้นทั้ี�มีค้วามส้มพ้นธ์ทั้างธุรกิจก้บุบุุค้ค้ลูเด้ีย่วก้น

(จ)  ไม่เป็นหรือเค้ย่เป็นผู่้สอบุบุ้ญ่ชีของธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่ บุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ร่วม ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ หรือผู่้มีอำานาจ
ค้วบุคุ้มของธนาค้าร แลูะไม่เป็นผู่้ถืึอหุ้นทั้ี�มีน้ย่ ผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้ม หรือหุ้นส่วนของสำาน้กงานสอบุบุ้ญ่ชี ซีึ�งมี 
ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีของธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่ บุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ร่วม ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร 
ส้งก้ด้อยู่่ เว้นแต่จะได้้พ้นจากการมีลู้กษณะด้้งกลู่าวมาแลู้วไม่น้อย่กว่าสองป่ก่อนว้นทั้ี�ยื่�นค้ำาขออนุญ่าตต่อ
สำาน้กงาน ก.ลู.ต.
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(ฉ)  ไม่เป็นหรือเค้ย่เป็นผู่้ให้บุริการทั้างวิชาชีพใด้ๆ ซีึ�งรวมถึึงการให้บุริการเป็นทั้ี�ปรึกษากฎหมาย่หรือทั้ี�ปรึกษา 
ทั้างการเงิน ซีึ�งได้้ร้บุค้่าบุริการเกินกว่าสองลู้านบุาทั้ต่อป่จากธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่ บุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ร่วม 
ผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร แลูะไม่เป็นผู่้ถืึอหุ้นทั้ี�มีน้ย่ ผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้ม หรือหุ้นส่วน
ของผู่้ให้บุริการทั้างวิชาชีพน้�นด้้วย่ เว้นแต่จะได้้พ้นจากการมีลู้กษณะด้้งกลู่าวมาแลู้วไม่น้อย่กว่าสองป่ก่อนว้นทั้ี�
ย่ื�นค้ำาขออนุญ่าตต่อสำาน้กงาน ก.ลู.ต.

(ช)  ไม่เป็นกรรมการทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�งขึ�นเพ่�อเป็นต้วแทั้นของกรรมการของธนาค้าร ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ หรือผู่้ถึือหุ้น
ซีึ�งเป็นผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่ของธนาค้าร

(ซี)  ไม่ประกอบุกิจการทีั้�มีสภาพอย่่างเดี้ย่วก้นแลูะเป็นการแข่งข้นทั้ี�มีน้ย่ก้บุกิจการของธนาค้ารหรือบุริษ้ทั้ย่่อย่ หรือ 
ไม่เป็นหุ้นส่วนทั้ี�มีน้ย่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทั้ี�มีส่วนร่วมบุริหารงาน ลููกจ้าง พน้กงาน ทั้ี�ปรึกษาทั้ี�ได้้ร้บุ
เงินเด้ือนประจำาหรือถึือหุ้นเกินร้อย่ลูะหนึ�งของจำานวนหุ้นทั้ี�มีสิทั้ธิออกเสีย่งทั้้�งหมด้ของบุริษ้ทั้อื�น ซีึ�งประกอบุกิจการ
ทั้ี�มีสภาพอย่่างเด้ีย่วก้นแลูะเป็นการแข่งข้นทั้ี�มีน้ย่ก้บุกิจการของธนาค้ารหรือบุริษ้ทั้ย่่อย่

(ฌ)  ไม่มีลู้กษณะอื�นใด้ทั้ี�ทั้ำาให้ไม่สามารถึให้ค้วามเห็นอย่่างเป็นอิสระเกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินงานของธนาค้าร  
  ทั้้�งนี� ภาย่หลู้งได้้ร้บุการแต่งต้�งให้เป็นกรรมการอิสระทั้ี�มีลู้กษณะเป็นไปตามวรรค้หนึ�ง (ก) ถึึง (ฌ) แลู้ว กรรมการ

อิสระอาจได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการ ให้ต้ด้สินใจในการด้ำาเนินกิจการของธนาค้าร บุริษ้ทั้ใหญ่่ บุริษ้ทั้ย่่อย่ 
บุริษ้ทั้ร่วม บุริษ้ทั้ย่่อย่ลูำาด้้บุเดี้ย่วก้น ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่หรือผู่้มีอำานาจค้วบุคุ้มของธนาค้าร โด้ย่มีการต้ด้สินใจใน
รูปแบุบุขององค้์ค้ณะ (Collective Decision) ได้้

(ญ่)  ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบุริหารงานหรือไม่มีผ่ลูประโย่ชน์เกี�ย่วข้องก้บุธนาค้าร หรือไม่มีลู้กษณะอื�นใด้ทั้ี�ทั้ำาให้
ไม่สามารถึให้ค้วามเห็น ต้ด้สินใจ หรือลูงมติเกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินงานของธนาค้ารได้้อย่่างเป็นอิสระ

(ฎ)  ไม่เป็นหรือเค้ย่เป็นกรรมการทั้ี�ไม่ใช่กรรมการอิสระ แลูะไม่เป็นหรือเค้ย่เป็นผู่้จ้ด้การ ผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ 
ทีั้�ปรึกษา หรือพน้กงานของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร เว้นแต่จะพ้นจากตำาแหน่งหรือ
สถึานะด้้งกลู่าวเป็นระย่ะเวลูาไม่น้อย่กว่าสองป่ ก่อนว้นทั้ี�ยื่�นขอค้วามเห็นชอบุจากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ (ธปทั้.)

(ฏิ)  สามารถึด้ำารงตำาแหน่งต่อเนื�องก้นได้้ไม่เกินเก้าป่โด้ย่ให้น้บุระย่ะเวลูาด้ำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระในบุริษ้ทั้ในกลุู่ม
ธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารด้้วย่

อนึ�ง กรรมการอิสระทั้ี�ด้ำารงตำาแหน่งย้่งไม่ค้รบุเก้าป่ หากพ้นจากตำาแหน่งกรรมการอิสระของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจ 
ทั้างการเงินของธนาค้ารไม่ถึึงสองป่ โด้ย่ในช่วงเวลูาด้้งกลู่าวไม่ได้้ด้ำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ผู่้จ้ด้การ ผู่้มีอำานาจ 
ในการจ้ด้การ ทีั้�ปรึกษา หรือพน้กงาน ของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร สามารถึกลู้บุมาด้ำารง
ตำาแหน่งกรรมการอิสระอีกได้้ โด้ย่ต้องน้บุระย่ะเวลูาการด้ำารงตำาแหน่งต่อเนื�องจากการด้ำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระทัุ้กค้ร้�ง

การสรรหา	การแต่งตั�ง	และการถอดถอนกรรมการ
เป็นอำานาจหน้าทั้ี�ของผู่้ถึือหุ้นในการเลูือกต้�งบุุค้ค้ลูเข้าด้ำารงตำาแหน่งกรรมการของธนาค้าร ธนาค้ารมีกระบุวนการสรรหา 
ผู่้ด้ำารงตำาแหน่งกรรมการทั้ี�โปร่งใส แลูะสามารถึตรวจสอบุได้้ โด้ย่ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้แต่งต้�งค้ณะกรรมการ 
กำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ให้ทั้ำาหน้าทั้ี�พ่จารณาสรรหา ค้้ด้เลืูอก แลูะเสนอชื�อบุุค้ค้ลูทั้ี�มี
คุ้ณสมบุ้ติเหมาะสมทั้ี�จะด้ำารงตำาแหน่งกรรมการเพ่�อเป็นประโย่ชน์ต่อการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารให้เติบุโตอย่่างย่้�งยื่น
รวมทั้้�งไม่มีลู้กษณะต้องห้ามใด้ๆ ทั้ี�กฎหมาย่กำาหนด้ แลูะเสนอค้วามเห็นต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาก่อนจะ 
นำาเสนอให้ทีั้�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นเป็นผู่้แต่งต้�ง โด้ย่มีหลู้กเกณฑ์์ในการแต่งต้�งแลูะถึอด้ถึอนกรรมการตามทั้ี�ระบุุไว้ในข้อบุ้งค้้บุ
ของธนาค้ารด้้งนี�
1.  การแต่งต้�งกรรมการธนาค้ารให้เป็นไปตามมติทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้น ทั้้�งนี� กำาหนด้ให้กรรมการของธนาค้ารมีจำานวน

ไม่น้อย่กว่า 5 ค้น แลูะไม่เกิน 12  ค้น โด้ย่กรรมการไม่น้อย่กว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการทั้้�งหมด้ต้องมีถึิ�นทั้ี�อยู่่ใน
ราชอาณาจ้กร

2.  ในการออกค้ะแนนเสีย่งเลูือกต้�งกรรมการของธนาค้าร ให้ทั้ี�ประชุมผู่้ถึือหุ้นเลูือกต้�งตามหลู้กเกณฑ์์แลูะวิธีการตาม
ข้อบุ้งค้้บุของธนาค้ารข้อ 16 ค้ือ
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(1) ผู่้ถึือหุ้นค้นหนึ�งมีค้ะแนนเสีย่งเทั้่าก้บุจำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ โด้ย่ถึือว่าหนึ�งหุ้นมีหนึ�งเสีย่ง
(2) การลูงค้ะแนนเสีย่งเลูือกต้�งกรรมการจะลูงค้ะแนนเสีย่งเลูือกต้�งเป็นราย่บุุค้ค้ลูหรือหลูาย่ค้นตามจำานวน

กรรมการทั้้�งหมด้ทั้ี�จะต้องเลืูอกต้�งในค้ราวน้�นก็ได้้ ทั้้�งนี� ตามแต่ทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นจะเห็นสมค้วร โด้ย่ในการ
ออกเสีย่งลูงค้ะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลูือกต้�งเป็นราย่บุุค้ค้ลูหรือหลูาย่ค้น ให้แต่ลูะค้นทีั้�ผู่้ถืึอหุ้นออกเสีย่ง 
เลูือกต้�งได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งจากผู่้ถืึอหุ้นตามจำานวนหุ้นทั้ี�ผู่้ถืึอหุ้นน้�นมีอยู่่ทั้้�งหมด้ โด้ย่ผู่้ถืึอหุ้นด้้งกลู่าว 
จะแบุ่งค้ะแนนเสีย่งให้แก่ผู่้หนึ�งผู่้ ใด้มากหรือน้อย่เพีย่งใด้ไม่ได้้

(3) บุุค้ค้ลูซีึ�งได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งสูงสุด้ตามลูำาด้้บุลูงมา เป็นผู่้ ได้้ร้บุการเลูือกต้�งเป็นกรรมการ ตามจำานวนกรรมการ
ทั้ี�จะพึงมีหรือพึงเลูือกต้�งในค้ร้�งน้�น ในกรณีทั้ี�บุุค้ค้ลูซีึ�งได้้ร้บุการเลูือกต้�งในลูำาด้้บุถ้ึด้ลูงมามีค้ะแนนเสีย่งเทั้่าก้น
เกินจำานวนกรรมการทั้ี�จะพึงมีหรือจะพึงเลืูอกต้�งในค้ร้�งน้�น ให้ ใช้การจ้บุสลูาก ตามวิธีทั้ี�ประธานในทั้ี�ประชุม 
จะเป็นผู่้กำาหนด้

3.  ในการประชุมผู่้ถืึอหุ้นสาม้ญ่ประจำาป่ทุั้กค้ร้�ง ให้กรรมการจำานวนหนึ�งในสามของจำานวนกรรมการทีั้�จะพึงมีออก
จากตำาแหน่ง แลูะในป่ต่อๆ ไปให้กรรมการค้นทั้ี�อยู่่ในตำาแหน่งนานทั้ี�สุด้เป็นผู่้ออกจากตำาแหน่ง ทั้้�งนี� กรรมการ 
ซีึ�งพ้นตำาแหน่ง อาจได้้ร้บุเลูือกเข้าร้บุตำาแหน่งอีกก็ได้้

4.  ในกรณีทั้ี�ตำาแหน่งกรรมการว่างลูงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึึงค้ราวออกตามวาระ ให้ค้ณะกรรมการเลืูอกบุุค้ค้ลูใด้ 
บุุค้ค้ลูหนึ�ง ซีึ�งมีคุ้ณสมบุ้ติแลูะไม่มีลู้กษณะต้องห้ามตามกฎหมาย่ เข้าเป็นกรรมการแทั้นในการประชุม 
ค้ณะกรรมการค้ราวถ้ึด้ไป เว้นแต่วาระของกรรมการทั้ี�ว่างลูงจะเหลูือน้อย่กว่าสองเด้ือน ทั้้�งนี� มติค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารจะต้องมีค้ะแนนไม่น้อย่กว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทั้ี�ย้่งเหลูืออยู่่ 

นอกจากนี� พระราชบุ้ญ่ญ้่ติธุรกิจสถึาบุ้นการเงิน พ.ศ. 2551 ได้้ให้อำานาจ ธปทั้.ส้�งการให้ธนาค้ารพาณิชย่์ถึอด้ถึอน
กรรมการหรือบุุค้ค้ลูซีึ�งร้บุผิ่ด้ชอบุในการด้ำาเนินงานของธนาค้ารซีึ�งเป็นเหตุให้เกิด้ค้วามเสีย่หาย่แก่ประโย่ชน์ของประชาชน
หรือไม่ปฏิิบุ้ติตามค้ำาส้�งของ ธปทั้. ออกจากตำาแหน่งได้้ แลูะให้ธนาค้ารแต่งต้�งบุุค้ค้ลูอื�นโด้ย่ค้วามเห็นชอบุจาก ธปทั้.  
เข้าด้ำารงตำาแหน่งด้้งกลู่าวแทั้น ทั้้�งนี� ให้ถึือว่าค้ำาส้�งของธปทั้.ทั้ี�ให้ถึอด้ถึอนหรือแต่งต้�งกรรมการนี�เป็นอ้นสิ�นสุด้

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
กรรมการมีวาระการด้ำารงตำาแหน่งไว้ในข้อบุ้งค้้บุของธนาค้าร ค้ือ ในการประชุมผู่้ถึือหุ้นสาม้ญ่ประจำาป่ทัุ้กค้ร้�ง ให้กรรมการ
จำานวนหนึ�งในสามของจำานวนกรรมการทั้ี�จะพึงมีออกจากตำาแหน่ง แลูะในป่ต่อๆ ไป ให้กรรมการทั้ี�อยู่่ในตำาแหน่งนานทั้ี�สุด้
เป็นผู่้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการซีึ�งพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้้ร้บุเลูือกเข้าร้บุตำาแหน่งอีกก็ได้้ 

ธนาค้ารกำาหนด้ให้กรรมการอิสระสามารถึด้ำารงตำาแหน่งต่อเนื�องไม่เกิน 9 ป่ น้บุจากว้นทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�งให้ด้ำารงตำาแหน่ง
กรรมการอิสระค้ร้�งแรก ทั้้�งนี� ในการน้บุระย่ะเวลูาด้ำารงตำาแหน่งกรรมการ ให้น้บุรวมระย่ะเวลูาการด้ำารงตำาแหน่งด้้งกลู่าว
ในบุริษ้ทั้กลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารด้้วย่

อนึ�ง กรรมการอิสระทั้ี�ด้ำารงตำาแหน่งย้่งไม่ค้รบุ 9 ป่ หากพ้นจากตำาแหน่งกรรมการอิสระของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่ม
ธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารไม่ถึึง 2 ป่ โด้ย่ในช่วงเวลูาด้้งกลู่าวไม่ได้้ด้ำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ผู่้จ้ด้การ ผู่้มีอำานาจ
ในการจ้ด้การ ทั้ี�ปรึกษา หรือเป็นพน้กงาน ของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารน้�น สามารถึกลู้บุ
มาด้ำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระอีกได้้ โด้ย่ต้องน้บุระย่ะเวลูาการด้ำารงตำาแหน่งต่อเนื�องจากการด้ำารงตำาแหน่งกรรมการ
อิสระในทัุ้กค้ร้�ง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ค้ณะกรรมการตระหน้กถึึงค้วามสำาค้้ญ่ในการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�อย่่างมีประสิทั้ธิภาพในฐานะกรรมการแลูะผู่้บุริหารของธนาค้าร
จึงมีนโย่บุาย่กำาหนด้จำานวนบุริษ้ทั้ทั้ี�กรรมการ ผู่้จ้ด้การ ผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ  แลูะทั้ี�ปรึกษาของธนาค้าร สามารถึไป
ด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบุริษ้ทั้อื�นให้สอด้ค้ลู้องก้บุแนวปฏิิบุ้ติทั้ี�ด้ีตามหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู
เช่น ธปทั้. แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่ (ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ) ด้้งนี�
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1.   กรรมการ ผู่้จ้ด้การ ผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ แลูะทีั้�ปรึกษาของธนาค้ารสามารถึเป็นประธานกรรมการ หรือ
กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร อย่่างใด้อย่่างหนึ�งหรือหลูาย่อย่่างในบุริษ้ทั้อื�นได้้ไม่เกิน 3 กลุู่มธุรกิจ โด้ย่ไม่รวม 
การด้ำารงตำาแหน่งในสถึาบุ้นการเงิน

2.   กรรมการ ผู่้จ้ด้การ ผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ แลูะทั้ี�ปรึกษาของธนาค้ารสามารถึเป็นกรรมการในบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่น
ในตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ ทั้้�งในประเทั้ศแลูะต่างประเทั้ศได้้ไม่เกิน 5 บุริษ้ทั้ (น้บุการด้ำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของ
ธนาค้ารเป็น 1 บุริษ้ทั้ด้้วย่) โด้ย่ไม่น้บุรวมบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นในตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ ทั้ี�ธนาค้ารได้้มาจากการปร้บุ
โค้รงสร้างหนี�

 
ปัจจุบุ้น ไม่มีกรรมการ ผู่้บุริหารระด้้บุสูง แลูะทั้ี�ปรึกษาของธนาค้ารราย่ใด้ทั้ี�ด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นเกิน 
5 บุริษ้ทั้ แลูะไม่มีกรรมการ ผู่้บุริหารระด้้บุสูง แลูะทั้ี�ปรึกษาของธนาค้ารราย่ใด้ทั้ี�เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ 
ทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร ในบุริษ้ทั้อื�นเกิน 3 กลูุ่มธุรกิจ

การพัฒนากรรมการและผูู้้บริหาร
ธนาค้ารมีนโย่บุาย่ในการส่งเสริมให้กรรมการเข้าร้บุการอบุรม การส้มมนา รวมทั้้�งร้บุฟัังค้ำาบุรรย่าย่ต่าง ๆ อ้นเกี�ย่วก้บุ
บุทั้บุาทั้หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุของกรรมการอย่่างสมำ�าเสมอ โด้ย่เป็นการอบุรม ส้มมนาแลูะการบุรรย่าย่ทั้้�งทั้ี�จ้ด้โด้ย่
ธนาค้าร แลูะ CIMB Group Holdings Berhad ซีึ�งเป็นผู่้ถึือหุ้นโด้ย่อ้อมของธนาค้าร หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู แลูะองค้์กร
ภาย่นอกต่างๆ เพ่�อเพ่�มพูนค้วามรู้แลูะพ้ฒนาวิส้ย่ทั้้ศน์ของกรรมการธนาค้ารให้กว้างไกลูเพ่�อประโย่ชน์ในการพ้ฒนา
ธนาค้ารให้ก้าวหน้าอย่่างย่้�งยื่น โด้ย่กรรมการธนาค้ารส่วนใหญ่่ได้้ผ่่านการฝึกอบุรมหลู้กสูตรการเป็นกรรมการบุริษ้ทั้จาก
สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ (Thai Institute of Directors: IOD) ได้้แก่ หลู้กสูตร Director Certification 
Programme (DCP) แลูะหลู้กสูตร Director Accreditation Programme (DAP) เป็นต้น ทั้้�งนี� ราย่ลูะเอีย่ด้การฝึกอบุรม
ของกรรมการแต่ลูะค้นได้้แสด้งไว้ทั้ี�ประว้ติค้ณะกรรมการธนาค้าร

ในป่ 2564 มีกรรมการทีั้�เข้าอบุรมแลูะส้มมนาหลู้กสูตรทีั้�เกี�ย่วข้องก้บุกรรมการ เพ่�อเพ่�มพูนค้วามรู้ในการปฏิิบุ้ติงาน ด้้งนี�

รายชื่อกรรมการ หลู้กสูตรอบุรม / ส้มมนา

 1. ด้าโต๊ะ โรเบิุร์ต แชบุ เด้๊า เม็ง - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
- หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd  
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ หลู้กสูตรอบุรม / ส้มมนา

 2. นาย่อนนต์  สิริแสงทั้้กษิณ - หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Cyber Resilience โด้ย่ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

 3. นางอรนุช อภิศ้กด้ิ�ศิริกุลู - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
- หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Cyber Resilience โด้ย่ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

 4. นาย่ชาญ่มนู  สุมาวงศ์ - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd.
-  หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia                         
-  หลู้กสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
-  หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

 

 5. ด้ร. รอม หิร้ญ่พฤกษ์ - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness: 
 Capital Market Threat Landscape 
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
- หลู้กสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ หลู้กสูตรอบุรม / ส้มมนา

 6. นาย่นิติ จึงนิจนิร้นด้ร์   - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
- หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์                                 
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Cyber Resilience โด้ย่ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศ ไทั้ย่                                                                         
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit  2021 Session
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd                
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

 7. นาย่ณ้ฐศ้กด้ิ� โรจนพ่เชฐ - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
- หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for  Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit  2021 Session
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 Session 
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

 8. ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น อาฮ์ม้ด้ - หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

 9. เอ็นจิก โอมาร์ ซิีด้ด้ิก 
  บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้*  

- หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
- หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ หลู้กสูตรอบุรม / ส้มมนา

 10. นาย่ฮาฟัริซี บุิน อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Financial Institutions Directors’ Education (FIDE) Programme 

Banking โด้ย่ Asia School of Business 
- หลู้กสูตร Corporate Governance Revisited: The Co-existence of Ethics 

& Law Sets You Free โด้ย่ Malaysian Alliance of Corporate Directors 
- หลู้กสูตร The Quiet Transformation on Corporate Governance 
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หลู้กสูตร How To Be An Effective Nominee Director In A Disruptive World  
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หลู้กสูตร Stakeholder Voice in the Boardroom 
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หลู้กสูตร Rethinking Governance: The New Norm of Corporate Governance  
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หลู้กสูตร Human Rights Risk Management and Implications for Financial  
 Institutions โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หลู้กสูตร Advanced Strategy 101: Dealing with Strategy in Changing Times  
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session 2021
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

 11.  นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน - หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd.  
- หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
- หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB GroupHoldings Bhd   
- หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit  2021
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
- หลู้กสูตร IT Security Awareness Session 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

หมายเหตุ *เอ็นจิก โอมาร์ ซิีด้ด้ิก บิุน อามิน โนเออร์ ราชิด้ ได้้ลูาออกจากตำาแหน่งกรรมการ มีผ่ลูเมื�อว้นทั้ี� 11 มกราค้ม 2565

ในป่ 2564 มีกรรมการใหม่ทีั้�ได้้ร้บุแต่งต้�งจากทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร จำานวนรวมทั้้�งสิ�น 1 ราย่ ค้ือ นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน 
ธนาค้ารได้้จ้ด้ให้มีการปฐมนิเทั้ศ โด้ย่มีการแนะนำาภาพรวมการด้ำาเนินงานของธนาค้าร แผ่นธุรกิจ แผ่นงานประจำา 
สรุปหน้าทีั้�โด้ย่ย่่อของกรรมการเพ่�อการปฏิิบุ้ติให้เป็นไปตามหลู้กบุรรษ้ทั้ภิบุาลูทั้ี�ด้ี รวมทั้้�งสรุปข้อกฎหมาย่แลูะข้อกำาหนด้
ต่างๆ ทั้ี�กรรมการค้วรทั้ราบุ

แผู้นการสืบทอดตำาแหน่ง
ธนาค้ารตระหน้กถึึงค้วามสำาค้้ญ่ในการด้ำาเนินธุรกิจอย่่างต่อเนื�องแลูะมีประสิทั้ธิภาพ ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลูจึงได้้ร่วมจ้ด้ทั้ำา
แผ่นการสืบุทั้อด้ตำาแหน่งก้บุหน่วย่งานภาย่ในต่าง ๆ เพ่�อสรรหาแลูะเตรีย่มค้วามพร้อมผู่้บุริหารหรือพน้กงานทีั้�มีศ้กย่ภาพ
ในการเป็นผู่้สืบุทั้อด้ตำาแหน่งให้มีทั้้กษะแลูะค้วามพร้อมต่อค้วามต้องการในอนาค้ต ทั้้�งนี� ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลูได้้นำาแผ่นสืบุทั้อด้
ตำาแหน่งเสนอต่อค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ แลูะค้ณะกรรมการธนาค้าร 
ตามลูำาด้้บุ รวมทั้้�งนำาเสนอค้วามค้ืบุหน้าให้ทั้ราบุเป็นระย่ะ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ธนาค้ารจ้ด้ให้มีการประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของค้ณะกรรมการแลูะค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่เป็นประจำาทัุ้กป่ เพ่�อให้ 
ค้ณะกรรมการร่วมก้นพ่จารณาผ่ลูการปฏิิบุ้ติงาน ปัญ่หาแลูะอุปสรรค้ ตลูอด้จนข้อส้งเกตแลูะข้อเสนอแนะต่าง ๆ อ้นจะ
นำาไปสู่การปร้บุปรุงแก้ไขการด้ำาเนินงานให้มีประสิทั้ธิภาพแลูะสอด้ค้ลู้องก้บุทิั้ศทั้างการด้ำาเนินธุรกิจเพ่�อการเติบุโตอย่่าง
ย่้�งยื่นมากย่ิ�งขึ�น ทั้้�งนี� การประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ มีการประเมิน
แบุบุราย่ค้ณะ ทั้้�ง (1) วิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) แลูะ (2) วิธีประเมินแบุบุไขว้ (Cross-Evaluation) ซีึ�งแบุ่งออกเป็น 
6 ส่วน ได้้แก่ 1) โค้รงสร้างแลูะคุ้ณสมบุ้ติของค้ณะกรรมการ 2) บุทั้บุาทั้ หน้าทั้ี� แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุของค้ณะกรรมการ 
3) การประชุมค้ณะกรรมการ 4) การทั้ำาหน้าทั้ี�ของกรรมการ 5) ค้วามส้มพ้นธ์ก้บุฝ�าย่จ้ด้การ แลูะ 6) การพ้ฒนาตนเอง
ของกรรมการแลูะผู่้บุริหาร  แลูะการประเมินแบุบุราย่บุุค้ค้ลู ซีึ�งแบุ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้้แก่ 1) โค้รงสร้างแลูะคุ้ณสมบุ้ติของ
ค้ณะกรรมการ 2) การประชุมของค้ณะกรรมการ แลูะ 3) บุทั้บุาทั้ หน้าทั้ี� แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของค้ณะกรรมการ ซีึ�งมีระด้้บุ
ค้ะแนนต้�งแต่ 0-4 จากไม่เห็นด้้วย่อย่่างยิ่�ง หรือไม่มีการด้ำาเนินการในเรื�องน้�น ถึึงเห็นด้้วย่อย่่างมาก หรือมีการด้ำาเนินการ
ในเรื�องน้�นอย่่างด้ีเยี่�ย่ม โด้ย่เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นผู่้รวบุรวมแลูะประมวลูผ่ลูประเมินการปฏิิบุ้ติงานของ
ค้ณะกรรมการเพ่�อเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป 

ผ่ลูการประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของค้ณะกรรมการ ในป่ 2564 สรุปได้้ด้้งนี� 1) การประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของ 
ค้ณะกรรมการธนาค้ารทั้้�งค้ณะ มีระด้้บุค้ะแนนเฉลูี�ย่โด้ย่รวมของทัุ้กหมวด้ เทั้่าก้บุ 3.63  2) การประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงาน 
ของค้ณะกรรมการธนาค้ารราย่บุุค้ค้ลู มีระด้้บุค้ะแนนเฉลีู�ย่โด้ย่รวมของทุั้กหมวด้ เทั้่าก้บุ 3.60  3) การประเมินผ่ลู 
การปฏิิบุ้ติงานของค้ณะกรรมการธนาค้ารราย่บุุค้ค้ลูแบุบุไขว้ มีระด้้บุค้ะแนนเฉลูี�ย่โด้ย่รวมของทัุ้กหมวด้ เทั้่าก้บุ 3.80

สำาหร้บุค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ ได้้แก่ ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหาแลูะการกำาก้บุ
ดู้แลูกิจการ  แลูะ Board Risk and Compliance Committee ธนาค้ารมีการประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานเป็นประจำาทัุ้กป่
เพ่�อให้ค้ณะกรรมชุด้ย่่อย่แต่ลูะค้ณะได้้ทั้ำาการทั้บุทั้วนการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของตนเองในรอบุป่ทั้ี�ผ่่านมา ตามขอบุเขตหน้าทั้ี�
แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะนำาผ่ลูการประเมินไปใช้เป็นแนวทั้างในการปร้บุปรุง
การปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี� ทั้้�งนี� การประเมินการปฏิิบุ้ติงานของค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ใช้วิธีการประเมินตนเองแบุบุราย่ค้ณะ 
โด้ย่เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นผู่้นำาส่งแบุบุประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานให้แก่กรรมการแต่ลูะค้ณะเพ่�อทั้ำาการ
ประเมิน แลูะสรุปผ่ลูการประเมิน แลูะนำาข้อเสนอแนะจากค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่มาเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป 

นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งได้้จ้ด้ให้มีการประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร
เป็นประจำาทัุ้กป่ เพ่�อพ่จารณาเปรีย่บุเทั้ีย่บุก้บุด้้ชนีว้ด้ผ่ลูสำาเร็จ (Key Performance Indicator) ทีั้�กำาหนด้ตามกลูยุ่ทั้ธ์แลูะ
เป้าหมาย่ในแต่ลูะป่ โด้ย่เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นผู่้รวบุรวมผ่ลูประเมินการปฏิิบุ้ติงานของกรรมการผู่้จ้ด้การ
ใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร เพ่�อเสนอต่อประธานกรรมการต่อไป 

8.1.2	 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการ	
โด้ย่ปกติ ธนาค้ารจะจ้ด้ให้มีการประชุมค้ณะกรรมการเดื้อนลูะหนึ�งค้ร้�ง เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุกฎหมาย่แลูะข้อบุ้งค้้บุของ
ธนาค้ารซีึ�งกำาหนด้ให้ต้องมีการประชุมค้ณะกรรมการธนาค้ารอย่่างน้อย่หนึ�งค้ร้�งในทัุ้กๆ ไตรมาส ทั้้�งนี� ในการกำาหนด้ 
ว้นประชุม ธนาค้ารจะกำาหนด้ว้นประชุมไว้ลู่วงหน้าตลูอด้ทั้้�งป่  

ในหน้งสือเชิญ่ประชุมค้ณะกรรมการแต่ลูะค้ร้�ง ธนาค้ารจะกำาหนด้วาระการประชุมเพ่�อทั้ราบุแลูะเพ่�อพ่จารณาอย่่างช้ด้เจน  
แลูะอาจพ่จารณาจ้ด้ให้มีการประชุมวาระพ่เศษเพ่�มเติมตามค้วามเหมาะสม โด้ย่เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้ารจะจ้ด้ส่ง
หน้งสือเชิญ่ประชุมพร้อมระเบุีย่บุวาระการประชุมไปย่้งกรรมการแต่ลูะทั้่านลู่วงหน้าไม่น้อย่กว่า 7 ว้นก่อนการประชุม แลูะ 
จ้ด้ส่งเอกสารประกอบุวาระต่างๆ เป็นการลู่วงหน้า เพ่�อให้ค้ณะกรรมการแลูะผู่้บุริหารได้้พ่จารณาศึกษา รวมทั้้�งจ้ด้สรร
เวลูาในการประชุมอย่่างเหมาะสม เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นผู่้จด้บุ้นทั้ึกการประชุมเป็นลูาย่ลู้กษณ์อ้กษร
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แลูะจ้ด้เก็บุราย่งานการประชุมทั้ี�ผ่่านการร้บุรองจากค้ณะกรรมการธนาค้าร เพ่�อให้พร้อมสำาหร้บุการตรวจสอบุของ 
ค้ณะกรรมการแลูะหน่วย่งานทั้ี�เกี�ย่วข้อง ในป่ 2564 ธนาค้ารได้้จ้ด้ให้มีการประชุมค้ณะกรรมการธนาค้ารรวมทั้้�งสิ�น 14 ค้ร้�ง  
(ราย่ลูะเอีย่ด้การเข้าร่วมประชุมของกรรมการได้้เปิด้เผ่ย่ไว้ในห้วข้อ “การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ”) 

เพ่�อให้การปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของกรรมการมีการถึ่วงดุ้ลูอย่่างมีประสิทั้ธิภาพ ค้ณะกรรมการจ้ด้ให้มีการประชุมหารือระหว่าง
กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร เพ่�ออภิปราย่เรื�องต่าง ๆ ของธนาค้าร โด้ย่ไม่มีฝ�าย่จ้ด้การร่วมด้้วย่ โด้ย่ในป่ 2564 มีการประชุม 
ระหว่างกรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหารจำานวน 2 ค้ร้�ง ในว้นทั้ี� 17 กุมภาพ้นธ์ 2564 แลูะ ว้นทั้ี� 18 พฤศจิกาย่น 2564

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะและการประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นในปี	2564
                                                                                                                                                                                    หน่วย่: ค้ร้�ง

 ลูำาด้้บุ

รายชื่อกรรมการ
(จำานวนค้ร้�งทั้ี�เข้าร่วมประชุม/
จำานวนค้ร้�งทั้ี�ประชุม)

(1)
ค้ณะ

กรรมการ
ธนาค้าร

(2)
ค้ณะ

กรรมการ
ตรวจสอบุ

(3)
ค้ณะกรรมการ

กำาหนด้ค้่า
ตอบุแทั้น สรรหา 

แลูะการกำาก้บุ
ดู้แลูกิจการ

(4)
Board 

Risk and 
Compliance 
Committee

(5)
การประชุม

สาม้ญ่
ผู่้ถืึอหุ้น
ประจำาป่ 

1. ด้าโต๊ะ โรเบิุร์ต แชบุ เด้๊า เม็ง* 14/14 - 12/12 -  -

2. นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ 14/14 - 12/12 11/12 1/1

3. นางอรนุช อภิศ้กด้ิ�ศิริกุลู** 13/14 15/15 - - 1/1

4. นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์ 14/14 14/15 11/12 1/1

5. ด้ร. รอม หิร้ญ่พฤกษ์ 13/14 15/15 - 12/12 1/1

6. นาย่นิติ จึงนิจนิร้นด้ร์ 14/14 15/15 - - 1/1

7. นาย่ณ้ฐศ้กด้ิ� โรจนพ่เชฐ 14/14 - - 11/12 1/1

8. ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น อาฮ์ม้ด้* 10/14 - - - -

9. เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก บุิน อามิน
โนเออร์ ราชิด้  

12/14 - - 12/12 -

10. นาย่ฮาฟัริซี บุิน อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น*       13/14 - - 12/12 -

11. นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน 13/13 - - 11/11 1/1

หมายเหตุ
*  กรรมการทั้ี�ไม่เข้าประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้นเนื�องจากสถึานการณ์แพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 
 แต่ร้บุชมแลูะร้บุฟัังการประชุมผ่่าน Facebook Live
**  กรรมการทั้ี�เข้าประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นผ่่าน Webex

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ		
ค้ณะกรรมการธนาค้ารมอบุหมาย่ให้ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ทั้ำาหน้าทั้ี�
พ่จารณากำาหนด้หลู้กเกณฑ์์การจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นของกรรมการ ให้อยู่่ในอ้ตราทั้ี�เหมาะสมก้บุขอบุเขต
หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่ รวมทั้้�งสอด้ค้ลู้องแลูะเทีั้ย่บุเคี้ย่งก้บุอ้ตราค้่าตอบุแทั้นกรรมการในกลูุ่ม
ธนาค้ารพาณิชย่์ในระด้้บุเด้ีย่วก้น รวมทั้้�งสอด้ค้ลู้องก้บุกลูยุ่ทั้ธ์ เป้าหมาย่ระย่ะย่าวของธนาค้าร แลูะประสบุการณ์ ภาระ
หน้าทั้ี� ขอบุเขตของบุทั้บุาทั้แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ (Accountability and Responsibility)  ตลูอด้จนประโย่ชน์ทั้ี�ค้าด้ว่าจะได้้ร้บุ
จากกรรมการแต่ลูะค้น กรรมการทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุเพ่�มขึ�น เช่น เป็นสมาชิกของค้ณะกรรมการ 
ชุด้ย่่อย่ค้วรได้้ร้บุค้่าตอบุแทั้นเพ่�มขึ�นในอ้ตราทั้ี�เหมาะสม ทั้้�งนี� ผู่้ถืึอหุ้นเป็นผู่้อนุม้ติโค้รงสร้างแลูะอ้ตราค้่าตอบุแทั้นกรรมการ
ของธนาค้าร แลูะกรรมการชุด้ย่่อย่ในรูปแบุบุทั้ี�เป็นต้วเงิน โด้ย่ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุ
ดู้แลูกิจการพ่จารณาค้่าตอบุแทั้นด้้งกลู่าวให้มีค้วามเหมาะสม
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ค่าตอบแทนกรรมการ	
ค้ณะกรรมการธนาค้ารมีนโย่บุาย่ให้เปิด้เผ่ย่จำานวนค้่าตอบุแทั้นของกรรมการตามหลู้กเกณฑ์์ทั้ี�กำาหนด้โด้ย่พระราชบุ้ญ่ญ่้ต ิ
บุริษ้ทั้มหาชนจำาก้ด้ พ.ศ. 2535 แลูะกฎ ระเบุีย่บุ ข้อบุ้งค้้บุของหน่วย่งานทั้ี�กำาก้บุดู้แลู ทั้้�งนี� ค้่าตอบุแทั้นด้้งกลู่าวมีอ้ตรา 
ทั้ี�เหมาะสมเทีั้ย่บุเค้ีย่งได้้ก้บุระด้้บุค้่าตอบุแทั้นของสถึาบุ้นการเงินอื�น โด้ย่มีหลู้กเกณฑ์์ด้้งนี�

•  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ธนาค้ารกำาหนด้เกี�ย่วก้บุค้่าตอบุแทั้นกรรมการไว้ในข้อบุ้งค้้บุของธนาค้ารอย่่างกว้าง ๆ เพ่�อให้มีค้วามย่ืด้หยุ่่นเพีย่งพอ 
ทั้ี�จะปร้บุเปลูี�ย่นได้้ตามผ่ลูการด้ำาเนินงานแลูะเหมาะสมตามสถึานการณ์  โด้ย่ข้อบุ้งค้้บุธนาค้ารกำาหนด้ให้ธนาค้ารสามารถึ
พ่จารณาให้สิทั้ธิกรรมการในการได้้ร้บุค้่าตอบุแทั้นจากธนาค้ารในรูปของเงินรางว้ลู เบีุ�ย่ประชุม บุำาเหน็จ โบุน้ส หรือ 
ผ่ลูประโย่ชน์ตอบุแทั้นในลู้กษณะอื�น ซีึ�งทั้ี�ประชุมผู่้ถึือหุ้นจะเป็นผู่้พ่จารณาอนุม้ติ โด้ย่ทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นอาจกำาหนด้เป็น
จำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลู้กเกณฑ์์ แลูะจะกำาหนด้ไว้เป็นค้ราวๆ ไป หรือให้มีผ่ลูตลูอด้ไปจนกว่าจะมีการเปลีู�ย่นแปลูง
ก็ได้้ ทั้้�งนี� ไม่กระทั้บุกระเทืั้อนสิทั้ธิของพน้กงานหรือลููกจ้างของธนาค้ารซีึ�งได้้ร้บุเลืูอกต้�งเป็นกรรมการในอ้นทั้ี�จะได้้ร้บุ 
ค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์ในฐานะทั้ี�เป็นพน้กงานหรือลููกจ้างของธนาค้าร

ค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นผู่้เสนอข้อมูลูค้่าตอบุแทั้นกรรมการ ซีึ�งได้้กำาหนด้ขึ�นโด้ย่ค้ำานึงถึึงปัจจ้ย่ต่างๆ เช่น ค้วาม
สอด้ค้ลู้องก้บุค้่าตอบุแทั้นในอุตสาหกรรมเด้ีย่วก้น แลูะอื�น ๆ เพ่�อให้ทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นพ่จารณาอนุม้ติ

ทั้้�งนี� ทั้ี�ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นค้ร้�งทั้ี� 27 เมื�อว้นทั้ี� 12 เมษาย่น 2564 ได้้พ่จารณาให้ส้ตย่าบุ้นต่อการพ่จารณาอนุม้ติของ
ค้ณะกรรมการธนาค้ารทั้ี�ให้เลืู�อนการบุ้งค้้บุใช้อ้ตราค้่าตอบุแทั้นใหม่สำาหร้บุกรรมการซึี�งได้้ร้บุอนุม้ติในทีั้�ประชุมสาม้ญ่
ผู่้ถึือหุ้นค้ร้�งทั้ี� 26 จากเด้ิมซีึ�งกำาหนด้ให้อ้ตราค้่าตอบุแทั้นใหม่มีผ่ลูบุ้งค้้บุใช้ในว้นทั้ี� 1 มกราค้ม 2564  เป็นมีผ่ลูบุ้งค้้บุใช้
ในว้นทั้ี� 1 กรกฎาค้ม 2564 โด้ย่ให้ใช้อ้ตราเด้ิมสำาหร้บุการจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นให้แก่กรรมการแลูะกรรมการชุด้ย่่อย่ในเด้ือน
มกราค้ม 2564 จนถึึงเด้ือนมิถุึนาย่น 2564 เพ่�อสอด้ร้บุก้บุภาวะเศรษฐกิจในสถึานการณ์แพร่ระบุาด้ของโค้วิด้-19  รวมทั้้�ง 
ได้้พ่จารณาอนุม้ติค้่าตอบุแทั้นกรรมการประจำาป่ 2564 ในอ้ตราทีั้�ได้้อนุม้ติไว้แลู้วในทั้ี�ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นค้ร้�งทั้ี� 26 
ซีึ�งมีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งนี�

1. ค้่าตอบุแทั้นค้ณะกรรมการ
             

     บุาทั้/ค้น

ตำาแหน่ง

ป่ 2564

ค้่าเบุี�ย่ราย่เด้ือน
(ประจำาตำาแหน่ง

กรรมการ) 
ค้่าเบุี�ย่ประชุม

(ราย่เด้ือน)       ค้่าเข้าประชุม

ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000

กรรมการ - 50,000 50,000

หมายเหตุ 
1. กรรมการเป็นผู่้เสีย่ภาษีเงินได้้เอง
2. ค้่าเข้าประชุมจะจ่าย่เพีย่งค้ร้�งเด้ีย่ว โด้ย่ไม่พ่จารณาถึึงจำานวนค้ร้�งของการประชุมต่อเด้ือน
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2. ค้่าตอบุแทั้นค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่
             

         บุาทั้/ค้น

ตำาแหน่ง

ป่ 2564

ค้่าเบุี�ย่ราย่เด้ือน 
(ประจำาตำาแหน่ง

กรรมการ)
ค้่าเบุี�ย่ประชุม 

(ราย่เด้ือน)
ค้่าเข้าประชุม

(ราย่ค้ร้�ง)

1.  ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000

กรรมการ - - 50,000

2.  ค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่อื�น ๆ  ได้้แก่ ค้ณะกรรมการ 
 กำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหาแลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ  
 แลูะ Board Risk and Compliance Committee    

ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000

กรรมการ - - 50,000

หมายเหตุ	
1. กรรมการเป็นผู่้เสีย่ภาษีเงินได้้เอง
2. ค้่าเข้าประชุมจะจ่าย่ตามจำานวนค้ร้�งของการประชุม

นอกจากนี� ข้อบุ้งค้้บุธนาค้ารย้่งกำาหนด้ให้อำานาจค้ณะกรรมการในการแต่งต้�งบุุค้ค้ลูใด้ ๆ มาเป็นทั้ี�ปรึกษาค้ณะกรรมการ
เพ่�อช่วย่เหลูือให้ค้วามค้ิด้เห็นในกิจการงานของธนาค้าร โด้ย่กำาหนด้ค้่าจ้างแลูะบุำาเหน็จรางว้ลูได้้ตามทั้ี�เห็นสมค้วร 
ทั้้�งนี� ค้ณะกรรมการย้่งต้องมีหน้าทั้ี�เปิด้เผ่ย่จำานวนค้่าตอบุแทั้นของกรรมการแลูะผู่้บุริหารระด้้บุสูง ตามหลู้กเกณฑ์์ 
พระราชบุ้ญ่ญ้่ติบุริษ้ทั้มหาชนจำาก้ด้ พ.ศ. 2535 แลูะกฎระเบีุย่บุ ข้อบุ้งค้้บุของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้องอีกด้้วย่

ค่าตอบแทนกรรมการ
ในป่ 2564 ค้่าตอบุแทั้นทั้ี�จ่าย่ให้แก่ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ ประกอบุด้้วย่ค้่าตอบุแทั้นในฐานะ
กรรมการในค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะค้่าตอบุแทั้นในฐานะกรรมการในค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ รวมทั้้�งสิ�น 16,155,200 บุาทั้  
(ป่ 2563: 11,211,500  บุาทั้) ราย่ลูะเอีย่ด้ ด้้งนี�

1. ค้่าตอบุแทั้นค้ณะกรรมการธนาค้าร จำานวน 8,688,000  บุาทั้  (ป่ 2563: 5,583,500 บุาทั้)      
2. ค้่าตอบุแทั้นค้ณะกรรมการตรวจสอบุ จำานวน 3,093,200  บุาทั้  (ป่ 2563:  2,458,800 บุาทั้)
3. ค้่าตอบุแทั้นค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น 

สรรหาแลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ
จำานวน 1,942,000  บุาทั้  (ป่ 2563: 1,542,600 บุาทั้)

4. ค้่าตอบุแทั้น Board Risk and Compliance Committee จำานวน 2,432,000  บุาทั้  (ป่ 2563: 1,626,600 บุาทั้)
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รายชื่่�อคณะกรรมการ

ค่่าตอบแทนท่�เป็็นตัวเงิิน 

ค่ณะกรรมการธนาค่ารและค่ณะกรรมการชุุดย่่อย่ 

ตำาแหน่งิ
ค่ณะกรรมการ

ธนาค่าร
ค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ค่ณะกรรมการ
กำาหนด

ค่่าตอบแทน
สรรหา และ
การกำากับ

ดูแลกิจการ

Board 
Risk and 

Compliance 
Committee

1 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชุบ เด๊า เม็งิ ป็ระธาน
กรรมการ

2,640,000.00 - 540,000.00 -

2 นาย่อนนต์ สิริแสงิทักษิิณ กรรมการอิสระ 864,000.00 - 912,000.00 490,000.00

3 นางิอรนุชุ  อภิิศัักดิ�ศัิริกุล กรรมการอิสระ 864,000.00 1,179,200.00 - -

4 นาย่ชุาญมนู สุมาวงิศั์ กรรมการอิสระ 864,000.00 626,000.00    490,000.00 -

5 ดร. รอม หิรัญพฤกษิ์ กรรมการอิสระ 864,000.00 644,000.00 - 912,000.00

6 นาย่นิติ จึงินิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ 864,000.00 644,000.00 - -

7 นาย่ณัฐศัักดิ�  โรจนพิเชุฐ กรรมการอิสระ 864,000.00 - - 490,000.00

8 ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์์มัน อาฮ์์มัด กรรมการ - - - -

9 เอ็นจิก โอมาร์ ซิิดดิก 
บิน อามิน โนเออร์ ราชุิด

กรรมการ - - - -

10 นาย่ฮ์าฟริซิ บิน อับดุล ราฮ์์มัน กรรมการ 864,000.00 - - 540,000.00

11 นาย่พอล วองิ ชุ่ ค่ิน กรรมการ - - - -

นาย่สุธ่ร์ โล้วโสภิณกุล
(ลาออกจากตำาแหน่งิกรรมการ
ม่ผลตั�งิแต่วันท่� 1 กุมภิาพันธ์ 2564)

กรรมการ - - - -

รวมค่่าตอบแทน 8,688,000.00 3,093,200.00 1,942,000.00 2,432,000.00

หมายเหตุุ นาย่ฮ์าฟริซิ บิน อับดุล ราฮ์์มัน ไม่ได้รับค่่าตอบแทนในการดำารงิตำาแหน่งิกรรมการในค่ณะกรรมการธนาค่าร และกรรมการใน
ค่ณะกรรมการชุุดย่่อย่ ตามนโย่บาย่ภิาย่ใน เริ�มตั�งิแต่เดือนมกราค่ม 2565 เป็็นต้นไป็

8.1.3	 การกำากับดููแลบริษััทย่อย

ธนาค่ารมอบหมาย่ให้เจ้าหน้าท่�ระดับบริหารของิธนาค่ารเข้าไป็เป็็นกรรมการในบริษิัทย่่อย่ โดย่กำาหนดให้การแต่งิตั�งิ 
เจ้าหน้าท่�ระดับบริหารดังิกล่าวต้องิผ่านค่วามเห็นชุอบของิค่ณะกรรมการกำาหนดค่่าตอบแทน สรรหา และการกำากับดูแล
กิจการ และค่ณะกรรมการธนาค่าร ตามลำาดับ ก่อนนำาเสนอเร่�องิให้ค่ณะกรรมการของิบริษิัทย่่อย่ท่�เก่�ย่วข้องิพิจารณา
อนุมัติ

เพ่�อป็ระสิทธิภิาพในการค่วบคุ่มดูแลให้รัดกุมและเหมาะสม ค่ณะกรรมการธนาค่ารจะเป็็นผู้พิจารณาเห็นชุอบในเร่�องิท่�ม ่
นัย่สำาค่ัญ ก่อนจะม่การนำาเสนอต่อค่ณะกรรมการของิบริษิัทย่่อย่เพ่�อพิจารณาอนุมัติ นอกจากน่� ธนาค่ารย่ังิกำาหนดให้ม่
การราย่งิานค่วามค่ืบหน้าและผลการดำาเนินงิานของิบริษิัทย่่อย่ต่อค่ณะกรรมการจัดการและค่ณะกรรมการของิธนาค่าร
เป็็นป็ระจำาทุกเดือน และย่ังิจัดให้ค่ณะกรรมการบริหารค่วามเส่�ย่งิของิธนาค่ารทำาหน้าท่�ค่วบคุ่ม ติดตาม ตรวจสอบ และ 
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ดู้แลูให้บุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน ด้ำาเนินการตามนโย่บุาย่การบุริหารค้วามเสี�ย่งของธนาค้ารแลูะตามหลู้กเกณฑ์์ทั้ี�
กำาหนด้โด้ย่หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู ทั้้�งนี� เพ่�อให้การด้ำาเนินธุรกิจเป็นไปในทิั้ศทั้างทั้ี�สอด้ค้ลู้องก้น บุริษ้ทั้ย่่อย่จะกำาหนด้นโย่บุาย่ 
ต่างๆ ตามหลู้กเกณฑ์์แลูะแนวทั้างในทั้ำานองเด้ีย่วก้นก้บุหลู้กเกณฑ์์แลูะแนวทั้างของธนาค้าร

นอกจากนี� ค้ณะกรรมการธนาค้ารย้่งได้้สน้บุสนุนให้ค้ณะกรรมการตรวจสอบุของธนาค้ารทั้ำาหน้าทั้ี�ตรวจสอบุบุริษ้ทั้ใน
กลุู่มธุรกิจทั้างการเงินด้้วย่ เพ่�อให้ธนาค้ารสามารถึกำาก้บุดู้แลู แลูะติด้ตามการปฏิิบุ้ติตามแนวนโย่บุาย่ของกลูุ่มธุรกิจ
ทั้างการเงินได้้ รวมทั้้�งสอบุทั้านราย่งานทั้างการเงินของกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินให้ถึูกต้องแลูะเพีย่งพอ

8.1.4	 การติดตามให้มีการปฏิิบัติตามนโยบายและแนวปฏิิบัติในการกำากับดูแลกิจการ		

ธนาค้ารมีมาตรการป้องก้นเกี�ย่วก้บุราย่การทั้ี�อาจมีค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ หรือราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้น หรือราย่การ
ระหว่างก้นทั้ี�ไม่เหมาะสม โด้ย่ได้้กำาหนด้ในนโย่บุาย่ ด้้งนี�
•  นโย่บุาย่ในการพ่จารณาให้สินเชื�อ หรือ ลูงทัุ้น ก่อภาระผู่กพ้น หรือ ทั้ำาธุรกรรมทีั้�มีลู้กษณะค้ลู้าย่การให้สินเชื�อ

แก่ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่ของธนาค้าร แลูะผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้อง หรือแก่กิจการทั้ี�มีผ่ลูประโย่ชน์เกี�ย่วข้องก้บุธนาค้าร กรรมการ 
หรือผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การของธนาค้าร ซีึ�งอ้ตราส่วนในการทั้ำาธุรกรรมก้บุบุุค้ค้ลูด้้งกลู่าวเป็นไปตามอ้ตราส่วน
ทั้ี� ธปทั้. กำาหนด้  ทั้้�งนี� ธุรกรรมด้้งกลู่าวจะได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการด้้วย่มติเอกฉ้นทั้์  โด้ย่ไม่มีกรรมการ
หรือผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การทีั้�มีผ่ลูประโย่ชน์เกี�ย่วข้องก้บุการให้สินเชื�อ ลูงทัุ้น ก่อภาระผู่กพ้น หรือทั้ำาธุรกรรม
ทั้ี�มีลู้กษณะค้ลู้าย่การให้สินเชื�อน้�น ๆ เข้าร่วมพ่จารณาอนุม้ติ นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งมีนโย่บุาย่เกี�ย่วก้บุข้อห้าม
แลูะหลู้กเกณฑ์์ในการให้สินเชื�อ ก่อภาระผู่กพ้น หรือ ทั้ำาธุรกรรมทีั้�มีลู้กษณะค้ลู้าย่การให้สินเชื�อแก่กรรมการ 
ผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การของธนาค้ารแลูะ/หรือบุริษ้ทั้ลููกในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร รวมถึึงผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้อง
ก้บุบุุค้ค้ลูด้้งกลู่าว ซึี�งมีการกำาก้บุดู้แลูแลูะการด้ำาเนินการทั้ี�เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์แลูะข้อกำาหนด้ของกฎหมาย่ แลูะ
หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง

•  นโย่บุาย่ Conflict Management and Chinese Wall แลูะนโย่บุาย่ Personal Account Dealing ซีึ�งกำาหนด้ 
จรรย่าบุรรณ ข้อห้าม หลู้กเกณฑ์์ แลูะวิธีปฏิิบุ้ติสำาหร้บุการป้องก้นการลู่วงรู้หรือใช้ข้อมูลูภาย่ในของลููกค้้า 
ซีึ�งย่้งไม่มีการเปิด้เผ่ย่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพ่�อประโย่ชน์ของตนเองหรือบุุค้ค้ลูใด้ๆ อ้นเนื�องจากการปฏิิบุ้ติ 
หน้าทั้ี�ตามทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากธนาค้าร

•  นโย่บุาย่เกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินธุรกรรมสำาค้้ญ่ ๆ ซีึ�งกำาหนด้ไว้ในหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการของธนาค้าร ได้้แก่  
การตกลูงเข้าทั้ำาราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้น แลูะ/หรือ การตกลูงเข้าทั้ำาราย่การเพ่�อก่อให้เกิด้การได้้มาหรือจำาหน่าย่
ไปซีึ�งสินทั้ร้พย่์ทั้ี�สำาค้้ญ่ แลูะ/หรือ สิทั้ธิในการได้้มาหรือจำาหน่าย่ไปซีึ�งสินทั้ร้พย่์ทีั้�สำาค้้ญ่ของธนาค้าร โด้ย่ธนาค้าร
ต้องปฏิิบุ้ติตามข้อกำาหนด้ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง

ในการพ่จารณาราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้น หากราย่การใด้ๆ เข้าเกณฑ์์การทั้ำาราย่การทีั้�เกี�ย่วโย่งก้นก้บุผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่
กรรมการธนาค้าร รองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ หรือผู่้ด้ำารงตำาแหน่งเทีั้ย่บุเทั้่าผู่้บุริหารระด้้บุสูง แลูะผู่้บุริหารซึี�งด้ำารง
ตำาแหน่งในการเงิน แลูะผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องอื�นๆ ตามข้อกำาหนด้ของสำาน้กงาน ก.ลู.ต. ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะฝ�าย่จ้ด้การ
จะด้ำาเนินการด้้งนี�
1)  ดู้แลูให้สาระของราย่การเป็นธรรม ค้ือ ราย่การน้�นจะต้องสมเหตุสมผ่ลู เป็นไปเพ่�อประโย่ชน์สูงสุด้ต่อธนาค้าร แลูะ

เงื�อนไขของราย่การไม่แตกต่าง หรือเสมือนก้บุการทั้ำาราย่การก้บุบุุค้ค้ลูภาย่นอก แลูะ
2)   ดู้แลูให้กระบุวนการพ่จารณาแลูะอนุม้ติราย่การด้้งกลู่าวมีค้วามเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบุได้้ แลูะมีการเปิด้เผ่ย่

ข้อมูลูให้ผู่้ลูงทุั้นทั้ราบุอย่่างเพีย่งพอ

การด้ำาเนินการอนุม้ติราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้น มีข้�นตอนนำาเสนอค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อขอมติเห็นชอบุ โด้ย่ผู่้อนุม้ต ิ
จะต้องไม่เป็นผู่้มีส่วนได้้เสีย่ก้บุราย่การน้�นๆ แลูะกรรมการทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ต้องไม่เข้าร่วมประชุมแลูะออกเสีย่งในการพ่จารณา
ราย่การด้้งกลู่าว นอกจากนี� กรณีทั้ี�ราย่การด้้งกลู่าวต้องได้้ร้บุค้วามเห็นชอบุจากทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้น ธนาค้ารอาจจ้ด้ให้มี
ค้วามเห็นจากทั้ี�ปรึกษาทั้างการเงินอิสระเพ่�มเติม 
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การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาค้ารมีการดู้แลูเรื�องการใช้ข้อมูลูภาย่ในตามหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี โด้ย่ได้้กำาหนด้หลู้กเกณฑ์์เกี�ย่วก้บุเรื�องนี�ไว้
เป็นลูาย่ลู้กษณ์อ้กษรในนโย่บุาย่เรื�องหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีของธนาค้าร ซีึ�งมีสาระสำาค้้ญ่ด้้งนี� 

ห้ามมิให้กรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานของธนาค้าร รวมถึึงคู้่สมรส แลูะบุุตรทั้ี�ย้่งไม่บุรรลูุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลูภาย่ใน 
อ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่แลูะมีผ่ลูกระทั้บุต่อการเปลูี�ย่นแปลูงหลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้าร ซึี�งย้่งไม่ได้้เปิด้เผ่ย่ต่อสาธารณชน ไปใช้ 
เพ่�อทั้ำาการซีื�อ ขาย่ โอน หรือร้บุโอนหลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้ารในช่วง 1 เด้ือนก่อนทั้ี�ข้อมูลูน้�นจะออกสู่สาธารณชน  

นอกจากนี� กรรมการแลูะผู่้บุริหารระด้้บุสูงต้�งแต่ระด้้บุรองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป หรือผู่้ด้ำารงตำาแหน่งเทีั้ย่บุเทั้่า แลูะ
ผู่้ด้ำารงตำาแหน่งระด้้บุบุริหารหน่วย่งานขึ�นไปหรือเทั้ีย่บุเทั้่าในสาย่งานบุ้ญ่ชีหรือการเงิน รวมถึึงบุุค้ค้ลูทั้ี�มีค้วามส้มพ้นธ์ก้บุ
กรรมการหรือผู่้บุริหาร ได้้แก่คู้่สมรสหรือผู่้ทั้ี�อยู่่กินก้นฉ้นสามีภริย่า (แต่ไม่ได้้จด้ทั้ะเบีุย่นสมรส) บุุตรทั้ี�ย้่งไม่บุรรลูุนิติภาวะ
แลูะนิติบุุค้ค้ลูทั้ี�กรรมการหรือผู่้บุริหาร หรือคู้่สมรสหรือผู่้ทั้ี�อยู่่กินก้นฉ้นสามีภริย่า (แต่ไม่ได้้จด้ทั้ะเบีุย่นสมรส) หรือบุุตร 
ทั้ี�ย้่งไม่บุรรลุูนิติภาวะของกรรมการหรือผู่้บุริหาร ถึือหุ้นรวมก้นเกินกว่าร้อย่ลูะ 30 ของจำานวนหุ้นทั้ี�มีสิทั้ธิออกเสีย่งท้ั้�งหมด้
แลูะมีส้ด้ส่วนการถึือหุ้นมากทั้ี�สุด้ในนิติบุุค้ค้ลูด้้งกลู่าว มีหน้าทั้ี�ต้องราย่งานการถึือหลู้กทั้ร้พย่์แลูะส้ญ่ญ่าซีื�อขาย่ลู่วงหน้า 
รวมถึึงราย่งานการเปลูี�ย่นแปลูงการถึือหลู้กทั้ร้พย่์แลูะส้ญ่ญ่าซีื�อขาย่ลู่วงหน้าภาย่ใน 3 ว้นทั้ำาการน้บุแต่ว้นทั้ี�มี 
การซืี�อ ขาย่ โอน หรือร้บุโอนหลู้กทั้ร้พย่์หรือส้ญ่ญ่าซีื�อขาย่ลู่วงหน้า ต่อสำาน้กงาน ก.ลู.ต. แลูะนำาส่งสำาเนาราย่งานด้้งกลู่าว 
ให้ก้บุเลูขานุการบุริษ้ทั้แลูะงานบุริหารทั้้�วไปภาย่ในกำาหนด้เวลูาเด้ีย่วก้น เพ่�อเป็นข้อมูลูเกี�ย่วก้บุการถึือหุ้นแลูะ/หรือ 
หลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้าร  ทั้้�งนี� ธนาค้ารได้้กำาหนด้นโย่บุาย่ให้กรรมการของธนาค้ารเปิด้เผ่ย่การซีื�อขาย่หุ้นแลูะการถึือค้รอง
หลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้าร โด้ย่ให้ราย่งานข้อมูลูด้้งกลู่าวให้ค้ณะกรรมการทั้ราบุด้้วย่

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
ธนาค้ารได้้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโค้รงการแนวร่วมปฏิิบุ้ติของภาค้เอกชนไทั้ย่ในการต่อต้านการทัุ้จริต (Private Sector  
Collective Action Against Corruption: CAC) โด้ย่ได้้ร้บุการร้บุรองการต่ออายุ่สมาชิก CAC ค้ร้�งทีั้� 1 เพ่�อส่งเสริม
หลู้กการทั้ี�แน่วแน่ของธนาค้ารในการต่อต้านการทัุ้จริตค้อร์ร้ปช้นทัุ้กรูปแบุบุ เมื�อว้นทั้ี� 7 มกราค้ม 2565 ทั้้�งนี� ธนาค้าร
ได้้กำาหนด้แนวปฏิิบุ้ติแลูะข้อกำาหนด้ทั้ี�เหมาะสมในการป้องก้นการค้อร์ร้ปช้น โด้ย่จ้ด้ทั้ำานโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติเรื�องการ
ต่อต้านค้อร์ร้ปช้น (Anti-Corruption Policy and Procedures) เพ่�อให้กรรมการ ผู่้บุริหาร พน้กงาน แลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่ม
ธุรกิจการเงินของธนาค้ารยึ่ด้ถึือแลูะปฏิิบุ้ติตามอย่่างเค้ร่งค้ร้ด้ ตลูอด้จนด้ำาเนินการเพ่�อทั้บุทั้วนแนวทั้างปฏิิบุ้ติ โค้รงสร้าง 
การร้บุผ่ิด้ชอบุ ระบุบุบุริหารค้วามเสี�ย่ง การค้วบุคุ้มภาย่ใน แลูะการตรวจสอบุ เพ่�อป้องก้นการทุั้จริตภาย่ในองค้์กร

นอกจากนี� ธนาค้ารย่้งสน้บุสนุนการต่อต้านค้อร์ร้ปช้นอย่่างเป็นรูปธรรมด้้วย่การทั้บุทั้วนนโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติ เรื�อง 
การให้ การร้บุของขว้ญ่แลูะการเลูี�ย่งร้บุรอง (Policy and Procedure on Giving and Acceptance of Gifts and  
Entertainment) ให้สอด้ค้ลู้องตามนโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติเรื�องการต่อต้านค้อร์ร้ปช้น แลูะสื�อสารนโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติ
ด้้งกลู่าวไปย้่งพน้กงานธนาค้ารเพ่�อให้ถึือปฏิิบุ้ติโด้ย่เค้ร่งค้ร้ด้ รวมทั้้�งรณรงค้์ให้พน้กงานทุั้กระด้้บุช้�นร่วมเป็นส่วนหนึ�ง 
ในการสร้างว้ฒนธรรมองค้์กรทั้ี�มีค้วามโปร่งใส ตลูอด้จนขอค้วามร่วมมือจากผู่้มีส่วนได้้เสีย่ต่าง ๆ ในการงด้เว้นการให้ 
ของขว้ญ่แก่ผู่้บุริหารหรือพน้กงานธนาค้าร ทั้้�งนี� เพ่�อป้องก้นแลูะลูด้โอกาสของการนำามาซีึ�งค้วามเสี�ย่งต่อการเกิด้ค้อร์ร้ปช้น
แลูะเพ่�อให้ม้�นใจว่าการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้ารเป็นไปตามหลู้กธรรมาภิบุาลูทั้ี�ด้ี ด้้วย่ค้วามซีื�อส้ตย่์ สุจริต โปร่งใส แลูะ
หลูีกเลูี�ย่งค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ ซีึ�งเป็นหลู้กสำาค้้ญ่ในการประกอบุธุรกิจเพ่�อการเติบุโตอย่่างย่้�งยื่นของธนาค้าร
แลูะบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจการเงินของธนาค้าร

เพ่�อเป็นการเสริมสร้างค้วามรู้ ค้วามเข้าใจให้แก่พน้กงานมากย่ิ�งขึ�น ธนาค้ารได้้จ้ด้ทั้ำาสื�อการเรีย่นรู้เรื�องการต่อต้าน
ค้อร์ร้ปช้น แลูะหลู้กการปฏิิบุ้ติทั้ี�ถึูกต้องเรื�อง การให้ การร้บุของขว้ญ่แลูะการเลูี�ย่งร้บุรอง ไว้บุนระบุบุ E-Learning 
ซีึ�งพน้กงานทัุ้กค้นต้องเรีย่นรู้แลูะทั้ำาบุทั้ทั้ด้สอบุเพ่�อทั้บุทั้วนเป็นประจำาทัุ้กป่ 
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ด้้วย่ค้วามตระหน้กถึึงค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุต่อผู่้มีส่วนได้้เสีย่ทัุ้กกลุู่ม ธนาค้ารได้้กำาหนด้นโย่บุาย่การเปิด้เผ่ย่ข้อมูลู แลูะจ้ด้ให้
มีช่องทั้างการแจ้งเบุาะแส ข้อร้องเรีย่น ข้อมูลูการกระทั้ำาค้วามผิ่ด้ การประพฤติผ่ิด้ต่อหน้าทั้ี� การทุั้จริต แลูะการปฏิิบุ้ติ 
ทั้ี�ไม่เป็นไปตามข้อบุ้งค้้บุเกี�ย่วก้บุการทั้ำางานของพน้กงานธนาค้าร (Whistleblowing) โด้ย่จ้ด้ให้เป็นช่องทั้างการแจ้งหรือ
เปิด้เผ่ย่ข้อมูลูโด้ย่ตรงไปย่้งประธานกรรมการธนาค้าร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบุ หรือ กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่
แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร หรือผ่่านเว็บุไซีต์ของธนาค้าร ทั้้�งนี� ธนาค้ารจะให้ค้วามคุ้้มค้รองแลูะปกป้อง ตลูอด้จนให้ 
ค้วามเป็นธรรมแก่พน้กงานทั้ี�ทั้ำาการเปิด้เผ่ย่ แจ้ง หรือ ชี�ช่องข้อมูลูการกระทั้ำาค้วามผ่ิด้ด้้งกลู่าว รวมทั้้�งจะจ้ด้เก็บุข้อมูลู
การแจ้งเบุาะแสแลูะข้อร้องเรีย่นไว้เป็นค้วามลู้บุต่อไป 

การแจ้งเบาะแส	หร่อข้อร้องเรียน	
ค้ณะกรรมการธนาค้ารจ้ด้ให้มีช่องทั้างแลูะสน้บุสนุนให้พน้กงาน รวมถึึงผู่้มีส่วนได้้เสีย่แจ้งเบุาะแสของเรื�องราว หรือ
พฤติกรรมทั้ี�น่าสงส้ย่ เกี�ย่วก้บุการทุั้จริตหรือค้อร์ร้ปช้นโด้ย่เร็วทีั้�สุด้ หรือเมื�อพน้กงาน หรือผู่้มีส่วนได้้เสีย่ เชื�อหรือสงส้ย่
ว่าการกระทั้ำาน้�นเป็นการทัุ้จริตหรือค้อร์ร้ปช้น หรือเชื�อหรือสงส้ย่ว่าอาจมีการทุั้จริตหรือค้อร์ร้ปช้นเกิด้ขึ�นได้้ในอนาค้ต
สามารถึแจ้งผ่่านช่องทั้างด้้งต่อไปนี� 

1.		 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
•  หากพน้กงานหรือผู่้มีส่วนได้้เสีย่พบุเห็นการทัุ้จริตหรือค้อร์ร้ปช้นภาย่ในธนาค้าร หรือพน้กงานหรือผู่้มีส่วนได้้

เสีย่ไม่แน่ใจว่าการกระทั้ำาน้�นๆ เข้าข่าย่การทัุ้จริตหรือค้อร์ร้ปช้น สามารถึแจ้งเบุาะแส ขอค้ำาแนะนำาหรือหารือก่อน 
การร้องเรีย่นได้้ทั้ี�อีเมลู์ internalfraud@cimbthai.com หรือ งานป้องก้นแลูะตรวจสอบุการทุั้จริต กำาก้บุ 
การปฏิิบุ้ติงาน

•  หากพน้กงานหรือผู่้มีส่วนได้้เสีย่พบุเห็นการกระทั้ำาทั้ี�ผ่ิด้กฎหมาย่ ทัุ้จริต หรือการกระทั้ำาทั้ี�ไม่เหมาะสม รวมถึึง
ค้อร์ร้ปช้นสามารถึแจ้งเบุาะแสข้อร้องเรีย่นได้้ทั้ี�ประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบุ หรือ กรรมการ
ผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

  ทั้ี�อยู่่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
    เลูขทั้ี� 44 ช้�น 21 ถึนนหลู้งสวน แขวงลูุมพ่นี เขตปทัุ้มว้น กรุงเทั้พฯ 10330
  อีเมลู์ chairman@cimbthai.com หรือ ac_chairman@cimbthai.com หรือ ceo@cimbthai.com 
  โทั้รศ้พทั้์ 02 626 7000 หรือ 02 638 8000
•  ผู่้แจ้งเบุาะแสต้องระบุุชื�อแลูะนามสกุลูจริง ทั้ี�อยู่่ แลูะหมาย่เลูขโทั้รศ้พทั้์ทั้ี�ติด้ต่อได้้ หรืออีเมลู์ รวมถึึงชื�อบุุค้ค้ลูหรือ

เหตุการณ์ทั้ี�ร้องเรีย่น เพ่�อแสด้งค้วามบุริสุทั้ธิ�ใจ โด้ย่ไม่มีเจตนาให้ร้าย่หรือก่อให้เกิด้ค้วามเสีย่หาย่แก่ผู่้อื�นหรือ
ธนาค้าร

•  ธนาค้ารจะด้ำาเนินการตรวจสอบุโด้ย่ไม่เปิด้เผ่ย่ชื�อผู่้แจ้งเบุาะแสหรือผู่้แจ้งข้อร้องเรีย่น เพ่�อคุ้้มค้รองผ่ลูกระทั้บุ 
ทั้ี�อาจเกิด้ขึ�นก้บุผู่้แจ้งข้อร้องเรีย่นด้้งกลู่าว ทั้้�งนี� ธนาค้ารจะด้ำาเนินการตามข้�นตอน กระบุวนการสอบุสวนสืบุสวน
ตามระเบุีย่บุทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้ไว้ แลูะบุ้นทั้ึกไว้เป็นลูาย่ลู้กษณ์อ้กษร โด้ย่จะจ้ด้เก็บุข้อมูลูการแจ้งเบุาะแสข้อร้องเรีย่น
เป็นค้วามลู้บุ โด้ย่ผู่้ทั้ี�จะเข้าถึึงข้อมูลูจะมีเพีย่งผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องเทั้่าน้�น  

•  ในกรณีทั้ี�เป็นค้ำาถึามทั้้�วไป เช่น เวลูาเปิด้-ปิด้ธนาค้าร อ้ตราด้อกเบุี�ย่ หรือข้อมูลูทั้้�วไปของธนาค้าร ไม่ถึือเป็น 
การร้องเรีย่น แต่จะส่งเรื�องให้ก้บุหน่วย่งานทั้ี�ร้บุผ่ิด้ชอบุ เพ่�อตอบุกลู้บุย้่งผู่้สอบุถึาม

2.		 ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
ธนาค้ารตระหน้กถึึงค้วามเสี�ย่งด้้านชื�อเสีย่ง (Reputation Risk) แลูะค้วามพึงพอใจของลููกค้้า จึงกำาหนด้ให้มีหน่วย่งาน 
แลูะวิธีปฏิิบุ้ติในร้บุเรื�องร้องเรีย่นจากลููกค้้า โด้ย่จ้ด้ต้�งหน่วย่งานกลูางอิสระในการบุริหารจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นของลููกค้้า  
ได้้แก่ หน่วย่งานบุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า หรือ Customer Experience Management (CX) โด้ย่ทั้ำางานร่วมก้บุ 
ศูนย่์บุริการลููกค้้าทั้างโทั้รศ้พทั้์ (CIMB Thai Care Centre) แลูะหน่วย่งานอื�นๆ ทีั้�เกี�ย่วข้องก้บุการร้บุเรื�องร้องเรีย่น 
ของลููกค้้าได้้ โด้ย่หน่วย่งานบุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้าเป็นผู่้บุริหารจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นของลููกค้้าผ่่านนโย่บุาย่ 
แลูะกระบุวนการทั้ี�จ้ด้ต้�งขึ�นตามหลู้กเกณฑ์์ของกลุู่มซีีไอเอ็มบุีแลูะหน่วย่งานราชการต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง เพ่�อให้ม้�นใจว่า 
เรื�องร้องเรีย่นต่างๆ ได้้ร้บุการด้ำาเนินการแก้ไขจากหน่วย่งานผู่้เชี�ย่วชาญ่เฉพาะเรื�องอย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลู เป็นธรรม แลูะ 
ทั้้นเหตุการณ์
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นอกจากนี� หน่วย่งานบุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้าย้่งรวบุรวมข้อมูลูเรื�องร้องเรีย่นทั้ี�เกิด้ขึ�น แลูะข้อมูลูค้วามรู้เกี�ย่วก้บุ
ลููกค้้าจากผ่ลูสำารวจตลูอด้จนค้วามค้ิด้เห็นแลูะค้ำาแนะนำาของลููกค้้าทีั้�รวบุรวมจากช่องทั้างต่างๆ เพ่�อใช้ในการพ้ฒนา
ปร้บุปรุงประสบุการณ์ลููกค้้าให้ด้ียิ่�งขึ�นอย่่างต่อเนื�องในทุั้กๆ ด้้าน อ้นจะนำาไปสู่การสร้างค้วามผู่กพ้นของลููกค้้าก้บุธนาค้าร
 แลูะจ้ด้เตรีย่มข้อมูลูเรื�องร้องเรีย่น แลูะค้วามรู้เกี�ย่วก้บุลููกค้้า เพ่�อราย่งานต่อค้ณะกรรมการบุริหารจ้ด้การประสบุการณ์
ของลููกค้้า (Thailand Customer Experience Committee) ค้ณะกรรมการจ้ด้การ (Management Committee)  
ค้ณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee – Compliance Reporting แลูะค้ณะกรรมการของธนาค้าร
อื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องเป็นประจำา
 
ท้ั้�งนี� ตามหลู้กเกณฑ์์ทั้ี�เกี�ย่วข้อง กลู่าวค้ือการจ้ด้การด้้านการให้บุริการแก่ลููกค้้าอย่่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
จากธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ แลูะแนวทั้างการปฏิิบุ้ติในการขาย่แลูะการให้บุริการเกี�ย่วก้บุผ่ลูิตภ้ณฑ์์ในตลูาด้ทัุ้นทั้ี�เป็น 
หน่วย่ลูงทุั้นแลูะตราสารหนี� (Fair Dealing) จากสำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์  ธนาค้าร
ต้องแจ้งให้ลููกค้้าทั้ราบุถึึงช่องทั้างร้องเรีย่นต่อทั้างการ ด้้งนี�

•  ศูนย่์คุ้้มค้รองผู่้ใช้บุริการทั้างการเงิน (ศค้ง.) ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
  สาย่ด้่วน 1213
  อีเมลู์ fcc@bot.or.th
•  สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ (สำาน้กงาน ก.ลู.ต.)
  สาย่ด้่วน 1207
  อีเมลู์ complaint@sec.or.th 

8.2  ราย่งานผลัการปฏิิบัต่ิหุ้น้าท่�ของคณะกรรมการต่รวัจสอบในรอบปีท่�ผ่านมา

ผ่ลูการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของค้ณะกรรมการตรวจสอบุได้้แสด้งในเอกสารแนบุ 6 สำาหร้บุการประชุมแลูะการเข้าร่วมประชุมของ
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุได้้แสด้งไว้ในห้วข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมแลูะการจ่าย่ค้่าตอบุแทั้น

8.3  สรุปผลัการปฏิิบัต่ิหุ้น้าท่�ของคณะกรรมการชำุดย่่อย่อื�นๆ

ผ่ลูการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ แลูะ Board Risk and  
Compliance Committee ได้้แสด้งในเอกสารแนบุ 6 สำาหร้บุการประชุมแลูะการเข้าร่วมประชุมของค้ณะกรรมการกำาหนด้
ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ แลูะ Board Risk and Compliance Committee ได้้แสด้งไว้ในห้วข้อ 8.1.2 
การเข้าร่วมประชุมแลูะการจ่าย่ค้่าตอบุแทั้น

8.4    การส่งเสริมการใชำ้สิทธุิของผ้้ถืือหุุ้้น

1.	 สิทธิของผูู้้ถือหุ้น
ธนาค้ารค้ำานึงถึึงสิทั้ธิของผู่้ถืึอหุ้นทุั้กราย่แลูะส่งเสริมให้ผู่้ถืึอหุ้นใช้สิทั้ธิพ่�นฐานอย่่างเทั้่าเทีั้ย่มก้น รวมทั้้�งมีการสื�อสาร
ก้บุผู่้ถืึอหุ้นในเชิงรุกอยู่่เสมอ เช่น สิทั้ธิในการซีื�อขาย่หรือโอนหุ้น การได้้ร้บุทั้ราบุข้อมูลูข่าวสารต่างๆ ของธนาค้าร 
การมีส่วนแบุ่งกำาไรอย่่างเทั้่าเทั้ีย่ม แลูะการเข้าร่วมประชุมเพ่�อใช้สิทั้ธิออกเสีย่ง แสด้งค้วามเห็นแลูะข้อเสนอแนะ เพ่�อพ่จารณา
ต้ด้สินใจในเรื�องทั้ี�มีผ่ลูกระทั้บุอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ เช่น การแต่งต้�งกรรมการ การแต่งต้�งผู่้สอบุบุ้ญ่ชี การจ้ด้สรรกำาไร 
การจ่าย่เงินปันผ่ลู การเพ่�มทัุ้นหรือลูด้ทัุ้น แลูะการอนุม้ติราย่การพ่เศษ เป็นต้น 
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ในป่ 2564 ค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติให้จ้ด้ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้นประจำาป่ 2564 ในว้นทั้ี� 12 เมษาย่น 2564 ผ่่านสื�อ
อิเลู็กทั้รอนิกส์เพีย่งรูปแบุบุเดี้ย่ว ตามพระราชกำาหนด้ว่าด้้วย่การประชุมผ่่านสื�ออิเลู็กทั้รอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ต่อมา 
ภาย่หลู้งเมื�อร้ฐบุาลูได้้ประกาศข้อกำาหนด้ออกตามค้วามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนด้การบุริหารราชการในสถึานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบุ้บุทั้ี� 18) ผ่่อนค้ลูาย่ให้บุางสถึานทั้ี�สามารถึด้ำาเนินการทั้ำากิจกรรมการบุางอย่่างได้้ โด้ย่อนุญ่าต
ให้จ้ด้ประชุมในโรงแรมได้้ด้้วย่จำานวนผู่้เข้าร่วมประชุมทั้ี�เพ่�มขึ�น กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหารของ
ธนาค้าร จึงได้้พ่จารณาเห็นค้วรอนุม้ติตามอำานาจอนุม้ติทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการ ให้เปลีู�ย่นวิธีการประชุม
ผู่้ถืึอหุ้นแลูะสถึานทั้ี�การจ้ด้ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือจากการจ้ด้ประชุมผ่่านสื�ออิเลู็กทั้รอนิกส์เพีย่งรูปแบุบุเด้ีย่วจากสำาน้กงาน
ใหญ่่ของธนาค้าร เป็นจ้ด้ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้น ณ โรงแรมอน้นตรา สย่าม กรุงเทั้พฯ ถึนนราชด้ำาริ กรุงเทั้พมหานค้ร  

ก่อนการประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้นซีึ�งกำาหนด้ในว้นทั้ี� 12 เมษาย่น 2564 ธนาค้ารได้้เปิด้โอกาสให้ผู่้ถึือหุ้นเสนอเรื�อง 
เพ่�อพ่จารณาเพ่�อบุรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึึงเสนอชื�อบุุค้ค้ลูทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสม เพ่�อเข้าร้บุการพ่จารณาเลูือก
ต้�งเป็นกรรมการธนาค้ารลู่วงหน้าก่อนว้นประชุมผู่้ถืึอหุ้นในระหว่างว้นทั้ี� 1 ตุลูาค้ม 2563 ถึึง 31 ธ้นวาค้ม 2563 ตาม 
หลู้กเกณฑ์์ทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้ ซีึ�งในการประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นประจำาป่ 2564 ว้นทีั้� 12 เมษาย่น 2564 ไม่ปรากฏิว่ามี 
ผู่้ถืึอหุ้นค้นใด้เสนอเรื�องเพ่�อบุรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื�อบุุค้ค้ลูเพ่�อเข้าร้บุการพ่จารณาเลืูอกต้�งเป็นกรรมการ

ในการจ้ด้ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นประจำาป่ 2564 ธนาค้ารปฏิิบุ้ติตามกฎระเบุีย่บุแลูะมาตรการซีึ�งกำาหนด้ขึ�นเพ่�อป้องก้นแลูะ
ค้วบุคุ้มการแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19  อย่่างเค้ร่งค้ร้ด้ หน่วย่งานของธนาค้ารผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุการจ้ด้ประชุม ได้้ทั้ำาการ
ติด้ต่อสอบุถึามแลูะศึกษาราย่ลูะเอีย่ด้เกี�ย่วก้บุมาตรการป้องก้นการแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ต่างๆ ทั้ี�บุ้งค้้บุใช้ แลูะ
ย่ึด้ถืึอปฏิิบุ้ติตามข้อกำาหนด้ด้้งกลู่าวอย่่างเค้ร่งค้ร้ด้ อาทิั้ การว้ด้อุณหภูมิ การตรวจค้้ด้กรองผู่้เข้าร่วมประชุม การสแกน
แอปพลูิเค้ช้นไทั้ย่ชนะ การจ้ด้ทั้ี�น้�งในห้องประชุมให้มีการเว้นระย่ะห่างตามมาตรการทั้ี�กำาหนด้ การจ้ด้ทั้ำาบุ้นทั้ึกทั้ี�น้�งของ 
ผู่้ถืึอหุ้นแต่ลูะค้นเพ่�อการตรวจสอบุในภาย่หลู้งกรณีมีเหตุการณ์ไม่ค้าด้ค้ิด้เกิด้ขึ�น การจ้ด้เตรีย่มแอลูกอฮอลูลู์ลู้างมือไว้ 
ทั้้�วพ่�นทั้ี�โด้ย่รวม แลูะการจ้ด้ห้องประชุมสำารองไว้รองร้บุผู่้ถืึอหุ้นกรณีห้องประชุมหลู้กบุรรจุผู่้ร่วมประชุมเต็มอ้ตราทั้ี�กำาหนด้ 
ตลูอด้จนการขอค้วามร่วมมือจากผู่้ถืึอหุ้นให้ซี้กถึามหรือออกค้วามคิ้ด้เห็นโด้ย่การเขีย่นในกระด้าษแทั้นการใช้ไมโค้รโฟัน 
เพ่�อค้วามปลูอด้ภ้ย่ด้้านสุขภาพของส่วนรวม ทั้้�งนี� ด้้วย่การจ้ด้ประชุมอย่่างถูึกต้องตามกฎหมาย่แลูะกฎระเบีุย่บุ รวมถึึง
ปฏิิบุ้ติตามมาตรการแลูะแนวทั้างในการป้องก้นการแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 อย่่างเค้ร่งค้ร้ด้ ธนาค้ารได้้ร้บุค้ะแนนจาก
การประเมินคุ้ณภาพการจ้ด้ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นประจำาป่ 2564 โด้ย่สมาค้มส่งเสริมผู่้ลูงทุั้นไทั้ย่ เพ่�มสูงขึ�นเป็นร้อย่ลูะ 100

ในการจ้ด้ส่งหน้งสือบุอกกลู่าวเชิญ่ประชุมผู่้ถึือหุ้น ธนาค้ารได้้ระบุุวาระการประชุมอย่่างช้ด้เจนว่าเป็นเรื�องเสนอเพ่�อทั้ราบุ 
หรือเพ่�อพ่จารณา รวมทั้้�งได้้ระบุุข้อเท็ั้จจริงแลูะเหตุผ่ลู ตลูอด้จนค้วามเห็นของค้ณะกรรมการในแต่ลูะวาระ พร้อมเอกสาร
ประกอบุวาระการประชุม ซีึ�งประกอบุด้้วย่ข้�นตอนเข้าร่วมประชุม การออกเสีย่งลูงค้ะแนน การมอบุฉ้นทั้ะของผู่้ถึือหุ้น แลูะ
ราย่งานประจำาป่ 2563 โด้ย่ธนาค้ารได้้มอบุหมาย่ให้ บุริษ้ทั้ ศูนย่์ร้บุฝากหลู้กทั้ร้พย่์ (ประเทั้ศไทั้ย่) จำาก้ด้ ในฐานะนาย่
ทั้ะเบุีย่นหุ้นของธนาค้าร เป็นผู่้จ้ด้ส่งหน้งสือน้ด้ประชุมให้แก่ผู่้ถึือหุ้นเพ่�อพ่จาณาลู่วงหน้าก่อนการประชุม 21 ว้น รวมทั้้�ง
ได้้เผ่ย่แพร่หน้งสือน้ด้ประชุมพร้อมเอกสารประกอบุการประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้นไว้บุนเว็บุไซีต์ของธนาค้ารลู่วงหน้าก่อนว้น
ประชุมเป็นเวลูา 30 ว้น เพ่�อเปิด้โอกาสให้ผู่้ถืึอหุ้นได้้มีเวลูาศึกษาข้อมูลูก่อนการต้ด้สินใจลูงมติ นอกจากนี� ธนาค้ารย่้งได้้แจ้ง
ผ่่านช่องทั้างการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูของตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ฯ ตลูอด้จนโฆษณาค้ำาบุอกกลู่าวหน้งสือน้ด้ประชุมทั้างหน้งสือพ่มพ์
ราย่ว้นเป็นเวลูา 3 ว้นติด้ต่อก้นก่อนว้นประชุมไม่น้อย่กว่า 3 ว้นตามทั้ี�กฎหมาย่ได้้กำาหนด้  

ในว้นประชุมผู่้ถึือหุ้น ธนาค้ารได้้อำานวย่ค้วามสะด้วกให้แก่ผู่้ถึือหุ้นแลูะผู่้ร้บุมอบุฉ้นทั้ะทั้ี�เข้าร่วมประชุม โด้ย่จ้ด้ให้มีเจ้าหน้าทั้ี�
ร้บุลูงทั้ะเบีุย่น แลูะตรวจสอบุเอกสารหรือหลู้กฐานแสด้งค้วามเป็นผู่้ถืึอหุ้นแลูะผู่้ร้บุมอบุฉ้นทั้ะ แลูะเพ่�อร้กษาสิทั้ธิแลูะค้วาม
เทั้่าเทีั้ย่มก้นของผู่้ถืึอหุ้น โด้ย่ธนาค้ารได้้นำาระบุบุบุาร์โค้้ด้ (Barcode) มาใช้ในการลูงทั้ะเบีุย่นเพ่�อจ้ด้พ่มพ์บุ้ตรลูงค้ะแนน 
ในแต่ลูะวาระการประชุม ในการประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นประจำาป่ 2564 ธนาค้ารได้้เปิด้โอกาสให้ผู่้ถืึอหุ้นสามารถึลูงทั้ะเบีุย่น
เข้าประชุมได้้ลู่วงหน้าก่อนเวลูาประชุมนานกว่าปกติ เนื�องจากมีข้�นตอนเพ่�มขึ�นในส่วนของการค้วบุคุ้มการแพร่ระบุาด้ของ
โรค้โค้วิด้-19 ซีึ�งอาจทั้ำาให้การลูงทั้ะเบุีย่นลู่าช้ากว่าเด้ิม เช่น การตรวจว้ด้อุณหภูมิผ่่านเค้รื�องแลูะกลู้องตรวจว้ด้ การกรอก
แบุบุค้้ด้กรองตนเองก่อนเข้าร่วมประชุม ฯลูฯ ในระหว่างการประชุม ผู่้ถืึอหุ้นสามารถึลูงทั้ะเบีุย่นเข้าร่วมประชุมเพ่�อใช้สิทั้ธิ
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ออกเสีย่งในวาระทั้ี�ย่้งไม่ลูงมติได้้ แลูะในกรณีทั้ี�ผู่้ถึือหุ้นมีค้วามประสงค้์จะมอบุให้บุุค้ค้ลูอื�นเข้าร่วมประชุมแทั้น ธนาค้ารได้้
จ้ด้ทั้ำาแบุบุฟัอร์มหน้งสือมอบุฉ้นทั้ะ พร้อมราย่ลูะเอีย่ด้วิธีการมอบุฉ้นทั้ะ แลูะได้้แนบุแบุบุฟัอร์มด้้งกลู่าวจ้ด้ส่งให้ผู่้ถึือหุ้น
ทัุ้กราย่พร้อมหน้งสือน้ด้ประชุม นอกจากนี� เพ่�อหลูีกเลูี�ย่งไม่ให้มีการรวมต้วของค้นจำานวนมาก ตามมาตรการป้องก้น
การแพร่ระบุาด้ของโรค้ติด้เชื�อด้้งกลู่าว ธนาค้ารได้้สน้บุสนุนให้ผู่้ถืึอหุ้นมอบุอำานาจให้กรรมการอิสระของธนาค้ารออก
เสีย่งลูงค้ะแนนแทั้น โด้ย่ได้้เสนอชื�อกรรมการอิสระพร้อมประว้ติให้ผู่้ถืึอหุ้นพ่จารณาในการมอบุฉ้นทั้ะ ทั้้�งนี� ในการประชุม
สาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นป่ 2564 มีผู่้ถึือหุ้นจำานวน 15 ราย่ มอบุฉ้นทั้ะให้กรรมการอิสระทั้ี�ธนาค้ารเสนอให้เป็นผู่้ร้บุมอบุฉ้นทั้ะ 
เป็นผู่้เข้าร่วมประชุมแลูะออกเสีย่งลูงค้ะแนนแทั้น
 
ในการประชุมสาม้ญ่ผู่้ถึือหุ้นป่ 2564 กรรมการธนาค้ารทั้ี�เข้าร่วมประชุมมีจำานวนทั้้�งสิ�น 7 ค้น ค้ิด้เป็นร้อย่ลูะ 63.64 
ส่วนกรรมการซีึ�งอยู่่ต่างประเทั้ศจำานวน 3 ราย่ ได้้แก่ ด้าโต๊ะ โรเบุิร์ต แชบุ เด้๊า เม็ง (ประธานกรรมการ) ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น  
อาฮ์ม้ด้ แลูะนาย่ฮาฟัริซี บุิน อ้บุดุ้�ลู ราฮ์ม้น ไม่ได้้เข้าประชุมเนื�องจากสถึานการณ์แพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 แต่ร้บุชม 
แลูะร้บุฟัังการประชุมผ่่าน Facebook Live สำาหร้บุจำานวนผู่้ถึือหุ้นทั้ี�เข้าร่วมประชุมน้�น มีผู่้ถึือหุ้นทั้ี�มาร่วมประชุม 
ด้้วย่ตนเองแลูะผู่้ถืึอหุ้นทั้ี�มอบุฉ้นทั้ะรวมจำานวน 152 ราย่ รวมเป็นจำานวนหุ้นทั้้�งสิ�น 33,836,633,074 หุ้น หรือค้ิด้เป็น 
ร้อย่ลูะ 97.1695 ของจำานวนหุ้นทั้ี�จำาหน่าย่ได้้ทั้้�งหมด้ 

ทั้ี�ประชุมสาม้ญ่ผู่้ถืึอหุ้นค้ร้�งทั้ี� 27 ประจำาป่ 2564 ได้้อนุม้ติตามข้อเสนอของ นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน กรรมการธนาค้าร แลูะ
กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร ในฐานะผู่้ร้บุมอบุฉ้นทั้ะจาก CIMB Bank Berhad ผู่้ถืึอหุ้นราย่ใหญ่่
ทั้ี�เสนอให้แต่งต้�งนาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ กรรมการอิสระ ซึี�งเป็นประธานกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะ 
การกำาก้บุดู้แลูกิจการ แลูะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee รวมท้ั้�งเป็นผู่้ถึือหุ้น ทั้ำาหน้าทั้ี� 
เป็นประธานในทั้ี�ประชุม แทั้นประธานกรรมการซึี�งไม่สามารถึมาประชุมได้้  ก่อนเริ�มประชุมในระเบุีย่บุวาระต่างๆ ประธาน 
ในทั้ี�ประชุมได้้มอบุหมาย่ให้เลูขานุการบุริษ้ทั้ชี�แจงให้ผู่้ถืึอหุ้นทั้ราบุถึึงสิทั้ธิในการลูงค้ะแนนเสีย่งแลูะข้�นตอนทั้ี�เกี�ย่วข้อง  
ประธานในทั้ี�ประชุมได้้ให้ค้วามม้�นใจว่าผู่้เข้าร่วมประชุมจะมีโอกาสเทั้่าเทีั้ย่มก้นในการสอบุถึาม แสด้งค้วามค้ิด้เห็น 
แลูะให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งได้้นำาเสนอข้อมูลูในระบุบุวีด้ีทั้้ศน์ รวมทั้้�งจ้ด้ให้มีการแปลูเป็นภาษาอ้งกฤษ 
เพ่�ออำานวย่ค้วามสะด้วกให้ผู่้ถืึอหุ้นต่างชาติ ทั้้�งนี� กรรมการแลูะผู่้บุริหารทีั้�เกี�ย่วข้องได้้ตอบุค้ำาถึาม รวมทั้้�งให้ข้อมูลู
ต่าง ๆ อย่่างช้ด้เจน ค้รบุถึ้วน นอกจากนี� การน้บุค้ะแนนเสีย่งระหว่างการประชุมเป็นไปอย่่างเปิด้เผ่ย่แลูะโปร่งใส 
การลูงค้ะแนนเสีย่งในแต่ลูะระเบีุย่บุวาระเป็นไปตามลูำาด้้บุในหน้งสือน้ด้ประชุม โด้ย่ไม่มีการเพ่�มหรือสลู้บุวาระการประชุม
ในการน้บุค้ะแนนเสีย่ง ธนาค้ารใช้บุ้ตรค้ะแนนเสีย่งทั้ี�มีบุาร์โค้้ด้ แลูะเก็บุบุ้ตรลูงค้ะแนนเสีย่งสำาหร้บุผู่้ถืึอหุ้นทั้ี�ไม่เห็นด้้วย่แลูะ 
งด้ออกเสีย่ง ภาย่หลู้งการประชุมผู่้ถึือหุ้น ธนาค้ารได้้จ้ด้ทั้ำาราย่งานการประชุมอย่่างถึูกต้องค้รบุถึ้วน อาทั้ิ สรุปสาระ
สำาค้้ญ่ของค้ำาถึาม ค้ำาชี�แจง ตลูอด้จนข้อค้ิด้เห็นต่าง ๆ แลูะค้ะแนนเสีย่งของผู่้ถืึอหุ้นทั้ี�ออกเสีย่งลูงค้ะแนนในแต่ลูะระเบีุย่บุวาระ
ว่ามีค้ะแนนเสีย่งเห็นด้้วย่ ไม่เห็นด้้วย่ แลูะงด้ออกเสีย่งจำานวนเทั้่าไร เป็นต้น โด้ย่ธนาค้ารได้้จ้ด้ส่งร่างราย่งานการประชุม 
ผู่้ถืึอหุ้นต่อหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้องภาย่ในกรอบุเวลูาตามทั้ี�กฎหมาย่แลูะกฎระเบุีย่บุทั้ี�เกี�ย่วข้องกำาหนด้ รวมทั้้�ง 
เผ่ย่แพร่ในเว็บุไซีต์ www.cimbthai.com เพ่�อให้ผู่้ถืึอหุ้นใช้อ้างอิงด้้วย่

8.5  การปฏิิบัต่ิต่่อผ้้ถืือหุุ้้นอย่่างเท่าเท่ย่มกัน

ธนาค้ารตระหน้กถึึงค้วามสำาค้้ญ่ของการปฏิิบุ้ติต่อผู่้ถืึอหุ้นอย่่างเทั้่าเทั้ีย่มก้น รวมทั้้�งหน้าทั้ี�ในการดู้แลูผ่ลูประโย่ชน์ของ 
ผู่้ถืึอหุ้นทัุ้กราย่ ธนาค้ารจึงได้้จ้ด้ให้มีมาตรการป้องก้นการใช้ข้อมูลูภาย่ในของกรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงาน 
เพ่�อป้องก้นการนำาข้อมูลูภาย่ในของธนาค้ารไปใช้เพ่�อประโย่ชน์ส่วนตน โด้ย่ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้กำาหนด้หลู้กเกณฑ์์
ห้ามมิให้กรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานของธนาค้าร รวมถึึงคู้่สมรสแลูะบุุตรทั้ี�ย้่งไม่บุรรลูุนิติภาวะของบุุค้ค้ลูด้้งกลู่าว
ใช้ข้อมูลูภาย่ในอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่แลูะมีผ่ลูกระทั้บุต่อการเปลูี�ย่นแปลูงหลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้าร ซีึ�งย้่งไม่ได้้เปิด้เผ่ย่ต่อ
สาธารณชน ไปใช้เพ่�อทั้ำาการซืี�อ ขาย่ โอน หรือร้บุโอนหลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้ารในช่วง 1 เดื้อนก่อนทั้ี�ข้อมูลูน้�นจะเผ่ย่แพร ่
สู่สาธารณชน นอกจากนี� กรรมการแลูะผู่้บุริหารระด้้บุสูงต้�งแต่ระด้้บุรองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป หรือผู่้ด้ำารงตำาแหน่ง
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เทีั้ย่บุเทั้่า แลูะผู่้ด้ำารงตำาแหน่งระด้้บุบุริหารหน่วย่งานขึ�นไปหรือเทั้ีย่บุเทั้่าในสาย่งานบุ้ญ่ชีหรือการเงิน รวมถึึงบุุค้ค้ลูทั้ี�ม ี
ค้วามส้มพ้นธ์ก้บุกรรมการหรือผู่้บุริหาร ได้้แก่คู้่สมรสหรือผู่้ทั้ี�อยู่่กินก้นฉ้นสามีภริย่า (แต่ไม่ได้้จด้ทั้ะเบีุย่นสมรส) บุุตร 
ทั้ี�ย้่งไม่บุรรลุูนิติภาวะ แลูะนิติบุุค้ค้ลูทั้ี�กรรมการหรือผู่้บุริหาร หรือคู้่สมรสหรือผู่้ทั้ี�อยู่่กินก้นฉ้นสามีภริย่า (แต่ไม่ได้ ้
จด้ทั้ะเบีุย่นสมรส) หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลุูนิติภาวะของกรรมการหรือผู่้บุริหาร ซีึ�งถึือหุ้นรวมก้นเกินกว่าร้อย่ลูะ 30 ของจำานวน
หุ้นทั้ี�มีสิทั้ธิออกเสีย่งท้ั้�งหมด้แลูะมีส้ด้ส่วนการถึือหุ้นมากทั้ี�สุด้ในนิติบุุค้ค้ลูด้้งกลู่าว มีหน้าทั้ี�ต้องราย่งานการถึือค้รอง 
หลู้กทั้ร้พย่์แลูะส้ญ่ญ่าซีื�อลู่วงหน้า รวมถึึงราย่งานการเปลูี�ย่นแปลูงการถึือหลู้กทั้ร้พย่์แลูะส้ญ่ญ่าซีื�อขาย่ลู่วงหน้าภาย่ใน
3 ว้นทั้ำาการน้บุแต่ว้นทั้ี�มีการซีื�อ ขาย่ โอน หรือร้บุโอนหลู้กทั้ร้พย่์หรือส้ญ่ญ่าซีื�อขาย่ลู่วงหน้า ต่อ สำาน้กงาน ก.ลู.ต. แลูะ
นำาส่งสำาเนาราย่งานด้้งกลู่าวให้ก้บุเลูขานุการบุริษ้ทั้แลูะงานบุริหารทั้้�วไปของธนาค้ารภาย่ในกำาหนด้เวลูาเด้ีย่วก้น แลูะ 
เพ่�อเป็นข้อมูลูเกี�ย่วก้บุการถึือหุ้นแลูะ/หรือหลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้าร ธนาค้ารได้้กำาหนด้นโย่บุาย่ให้กรรมการของธนาค้าร
เปิด้เผ่ย่การซืี�อขาย่หุ้นแลูะการถืึอค้รองหลู้กทั้ร้พย่์ของธนาค้าร โด้ย่ให้ราย่งานข้อมูลูด้้งกลู่าวให้ค้ณะกรรมการทั้ราบุด้้วย่
นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งได้้จ้ด้ทั้ำาหลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณของกรรมการแลูะผู่้บุริหาร ตลูอด้จนพน้กงานของ
ธนาค้าร ทีั้�ค้รอบุค้ลุูมเรื�องการใช้ข้อมูลูภาย่ใน แลูะแนวทั้างในการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี� โด้ย่หลีูกเลูี�ย่งค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์
เพ่�อให้การบุริหารงานเป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพ ประสิทั้ธิผ่ลู แลูะโปร่งใส

8.6  ควัามรับผิดชำอบต่่อผ้้ม่ส่วันได้เส่ย่

ธนาค้ารให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุสิทั้ธิของผู่้มีส่วนได้้ส่วนเสีย่ทุั้กกลุู่ม ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู่้บุริหาร พน้กงาน ผู่้ถืึอหุ้น ลููกค้้า
คู้่ค้้า เจ้าหนี� แลูะหน่วย่งานภาค้ร้ฐทั้ี�เกี�ย่วข้อง  

1.	 ลูกค้า

ธนาค้ารมุ่งม้�นในการนำาเสนอบุริการแลูะผ่ลูิตภ้ณฑ์์ทั้ี�มีคุ้ณภาพ แลูะการปกป้องผ่ลูประโย่ชน์ของลููกค้้า รวมทั้้�งปฏิิบุ้ติ 
ต่อลููกค้้าอย่่างเป็นธรรมในการทั้ำาธุรกรรมต่างๆ เพ่�อให้บุรรลูุว้ตถึุประสงค้์ด้้งกลู่าว ธนาค้ารได้้จ้ด้ต้�งหน่วย่งาน 
บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า หรือ Customer Experience Management (CX) โด้ย่หน่วย่งานนี� จะทั้ำางานร่วมก้บุ
หน่วย่งานทั้ี�มีหน้าทั้ี�ดู้แลูลููกค้้า แลูะหน่วย่งานอื�นๆ เพ่�อด้ำาเนินการเกี�ย่วก้บุเรื�องร้องเรีย่นต่างๆ ของลููกค้้า ทั้้�งนี� หน่วย่งาน
บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้าได้้จ้ด้ทั้ำานโย่บุาย่การจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นเพ่�อเป็นเอกสารอ้างอิงหลู้กแลูะเป็นแนวทั้าง 
ในการร้บุเรื�องร้องเรีย่นของลููกค้้าตามมาตรฐานแลูะหลู้กเกณฑ์์ของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีแลูะหน่วย่งานราชการ หน่วย่งาน 
บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้าเป็นหน่วย่งานกลูาง มีค้วามเป็นอิสระในการบุริหารจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นของลููกค้้า 
เพ่�อให้ม้�นใจว่าเรื�องร้องเรีย่นต่างๆ ได้้ร้บุการแก้ไขจากหน่วย่งานผู่้เชี�ย่วชาญ่เฉพาะเรื�องอย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลู เป็นธรรม แลูะ
ทั้้นเหตุการณ์ซีึ�งการจ้ด้การเรื�องร้องเรีย่นอย่่างรวด้เร็วแลูะเป็นรูปธรรมนี�มีผ่ลูต่อค้วามไว้วางใจแลูะค้วามเชื�อม้�นของลููกค้้า
ต่อธนาค้ารเช่นก้น นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุการร้กษาข้อมูลูของลููกค้้าโด้ย่การปฏิิบุ้ติตามกฎหมาย่แลูะ 
กฎเกณฑ์์ทั้ี�เกี�ย่วข้องอย่่างเค้ร่งค้ร้ด้ รวมถึึงไม่เปิด้เผ่ย่ข้อมูลูด้้งกลู่าวให้ก้บุบุุค้ค้ลูอื�น เว้นแต่เป็นกรณีเปิด้เผ่ย่ตามทั้ี�กฎหมาย่
กำาหนด้หรือได้้ร้บุอนุญ่าตเป็นลูาย่ลู้กษณ์อ้กษรจากลููกค้้าเทั้่าน้�น

ทั้้�งนี� ในช่วงทั้ี�มีการแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19  ต้�งแต่ป่ 2563 ทั้ี�ผ่่านมา ซีึ�งส่งผ่ลูกระทั้บุทั้างเศรษฐกิจทั้้�งระด้้บุจุลูภาค้แลูะ
มหภาค้ในประเทั้ศ ส่งผ่ลูให้ ธปทั้. ออกมาตรการอย่่างต่อเนื�องเพ่�อช่วย่เหลูือลููกค้้าสินเชื�อผู่้ได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุทั้างเศรษฐกิจ 
ซีึ�งธนาค้ารมีมาตรการช่วย่เหลูือลููกค้้าสินเชื�อผู่้ได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุทั้างเศรษฐกิจ ตามหน้งสือเวีย่นของ ธปทั้. รวมถึึง 
การเข้าร่วมในโค้รงการ “มหกรรมแก้หนี�” ทั้ี�กำาหนด้ขึ�นเพ่�อให้ธนาค้ารแลูะสถึาบุ้นการเงินช่วย่เหลูือลููกค้้าสินเชื�อไม่มี 
หลู้กประก้นโด้ย่เฉพาะ โด้ย่หน่วย่งานบุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้ามีส่วนร่วมอย่่างต่อเนื�องในการบุริหารจ้ด้การ 
การสื�อสารก้บุลููกค้้าเพ่�อให้ม้�นใจว่าลููกค้้าจะได้้ร้บุการช่วย่เหลืูอผ่่านช่องทั้างทั้ี�ถึูกต้อง แลูะทั้้นทั้่วงทีั้ ซีึ�งการด้ำาเนินการนี� 
เป็นค้วามร่วมมือระหว่างหน่วย่งานต่างๆ เช่น หน่วย่งานปฏิิบุ้ติการสินเชื�อราย่ย่่อย่ หน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน  
หน่วย่งานกฎหมาย่ หน่วย่งานสื�อสารองค้์กร แลูะหน่วย่งานอื�นๆ ทั้ี�ทั้ำาหน้าทั้ี�ในการดู้แลูลููกค้้า 

153 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



2.			 ผูู้้ถือหุ้น

ธนาค้ารให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุการมีระบุบุการทั้ำางานทีั้�ทั้ำาให้การด้ำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพ ประสิทั้ธิผ่ลู มีการ
ค้วบุคุ้มภาย่ใน  แลูะการปฏิิบุ้ติตามกฎหมาย่แลูะระเบุีย่บุข้อบุ้งค้้บุต่าง ๆ ตลูอด้จนปฏิิบุ้ติตามหลู้กจรรย่าบุรรณธุรกิจ โด้ย่ถึือ
เป็นนโย่บุาย่ทั้ี�พน้กงานทัุ้กค้นต้องถึือปฏิิบุ้ติ ธนาค้ารเน้นสร้างผ่ลูตอบุแทั้นทั้ี�เหมาะสมแก่ผู่้ถึือหุ้น ปกป้องร้กษาทั้ร้พย่์สิน 
แลูะปฏิิบุ้ติต่อผู่้ถืึอหุ้นทุั้กราย่อย่่างเป็นธรรม ในขณะเดี้ย่วก้นก็ส่งเสริมให้ผู่้ถืึอหุ้นใช้สิทั้ธิอย่่างเต็มทั้ี�แลูะเทั้่าเทั้ีย่มก้น 
ในลู้กษณะทั้ี�เปิด้เผ่ย่ เว้นแต่ในกรณีทั้ี�ผู่้ถึือหุ้นใด้มีส่วนได้้เสีย่ในเรื�องทั้ี�มีการพ่จารณาในทั้ี�ประชุมผู่้ถึือหุ้น ผู่้ถึือหุ้นทั้ี�มี 
ส่วนได้้เสีย่ราย่น้�นจะต้องงด้ออกเสีย่งลูงค้ะแนนในเรื�องด้้งกลู่าว นอกจากเป็นการลูงค้ะแนนเลืูอกต้�งกรรมการ

3.			 พนักงาน

ธนาค้ารเชื�อม้�นในการปฏิิบุ้ติต่อพน้กงานทัุ้กค้นอย่่างเป็นธรรม แลูะให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุการพ้ฒนาคุ้ณภาพของบุุค้ลูากร
โด้ย่ส่งเสริมให้พน้กงานเข้าร้บุการฝึกอบุรมหลู้กสูตรต่างๆ อย่่างต่อเนื�อง เพ่�อให้พน้กงานมีโอกาสในการย่กระด้้บุการ
ปฏิิบุ้ติงานของตนแลูะมีทั้างเลืูอกในการพ้ฒนาวิชาชีพมากขึ�น การด้ำาเนินการด้้งกลู่าวจะช่วย่ให้ธนาค้ารมีการเติบุโต 
ทั้ี�ย้่�งยื่นแลูะรองร้บุแผ่นการขย่าย่ธุรกิจได้้เป็นอย่่างด้ี แม้แต่ในภาวะทั้ี�ตลูาด้มีการแข่งข้นรุนแรงก็ตาม

4.			 เจ้าหนี�และคู่ค้า

ธนาค้ารย่ึด้ม้�นในการร้กษามาตรฐานการด้ำาเนินธุรกิจในระด้้บุสูงแลูะเป็นไปตามกฎหมาย่แลูะระเบุีย่บุข้อบุ้งค้้บุ โด้ย่ทั้ำาธุรกิจ
ก้บุเจ้าหนี�แลูะคู้่ค้้าอย่่างเป็นธรรมแลูะสอด้ค้ลู้องก้บุกฎระเบีุย่บุทั้ี�เกี�ย่วข้อง 

5.			 คู่แข่ง

ธนาค้ารเห็นค้วามสำาค้้ญ่ของการด้ำาเนินธุรกิจทั้ี�มีการแข่งข้นแลูะเป็นธรรม จึงปฏิิบุ้ติต่อคู้่แข่งอย่่างเสมอภาค้แลูะเป็นธรรม
รวมทั้้�งไม่ก้าวลู่วงเข้าไปย้่งข้อมูลูทั้ี�เป็นค้วามลู้บุของคู้่แข่ง ในขณะเดี้ย่วก้นก็ช่วย่ร้กษาชื�อเสีย่งของคู้่แข่ง โด้ย่มีการกำาหนด้
หลู้กปฏิิบุ้ติทั้ี�ด้ีทั้างจริย่ธรรมแลูะกฎหมาย่เพ่�อเป็นแนวทั้างสำาหร้บุพน้กงาน

6.	 ชุมชนและสังคม

ธนาค้ารตระหน้กว่าธนาค้ารสามารถึสร้างผ่ลูในทั้างบุวกต่อชุมชนแลูะสิ�งแวด้ลู้อมได้้  จึงได้้มีการทั้ำาแลูะส่งเสริมกิจกรรม
การกุศลูต่างๆ หลูาย่ราย่การ ได้้แก่ พ่ธีทั้อด้กฐิน  โค้รงการบุริจาค้โลูหิต แลูะการบุริจาค้เงินเพ่�อช่วย่เหลูือพระภิกษุสงฆ์
เด้็กทั้ี�ด้้อย่โอกาส แลูะชุมชนโด้ย่ทั้้�วไป  

สภาพแวดล้อมในการทำางาน
จากสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้โค้วิด้-19 ทั้ี�ทั้วีค้วามรุนแรงในป่ 2564  ธนาค้ารยิ่�งเพ่�มค้วามห่วงใย่ต่อคุ้ณภาพ
ชีวิตแลูะสุขภาพของพน้กงานทัุ้กค้น  จึงได้้มุ่งเน้นให้พน้กงานทั้ำางานในลู้กษณะการปฏิิบุ้ติงานทั้ี�บุ้าน (Work from Home) 
มากยิ่�งขึ�น  เพ่�อลูด้การเดิ้นทั้างแลูะการแพร่ระบุาด้ของโรค้  แลูะสำาหร้บุหน่วย่งานทั้ี�ไม่สามารถึปฏิิบุ้ติงานทั้ี�บุ้านได้้ ธนาค้าร
ได้้จ้ด้สถึานทั้ี�ปฏิิบุ้ติงานหลู้กแลูะสถึานทั้ี�ปฏิิบุ้ติงานสำารอง  ตามแนวทั้างปฏิิบุ้ติของกรมค้วบุคุ้มโรค้แลูะของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี
อย่่างเค้ร่งค้ร้ด้  ซีึ�งทั้ำาให้เกิด้แนวทั้างปฏิิบุ้ติวิถึีใหม่ (New Normal) กลู่าวคื้อ
•  มีการค้้ด้กรองผู่้ทั้ี�เข้ามาในพ่�นทั้ี�ธนาค้ารทั้้�งในส่วนของพน้กงานแลูะบุุค้ค้ลูภาย่นอก อาทั้ิ ตรวจว้ด้อุณหภูมิ  

ใช้เจลูแอลูกอฮอลูลู์ ใส่หน้ากากอนาม้ย่ ตลูอด้จนเพ่�มเติมการกรอกข้อมูลูเพ่�อค้้ด้กรองการเด้ินทั้างไปในพ่�นทั้ี�เสี�ย่ง 
แลูะการใช้แอปพลูิเค้ช้นไทั้ย่ชนะ 

•  ลูด้การส้มผ่้สจุด้เสี�ย่ง เช่น เปลีู�ย่นประตูเข้าอาค้ารเป็นแบุบุอ้ตโนม้ติ ซีีลูปุ�มลูิฟัต์ด้้วย่พลูาสติกใสเพ่�อง่าย่ต่อ 
การทั้ำาค้วามสะอาด้ฆ่าเชื�อได้้ทั้้�วถึึง แลูะกำาหนด้จำานวนผู่้เข้าใช้งาน
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•  การจ้ด้ทั้ี�น้�งทั้ำางาน  พ่�นทีั้�ส่วนกลูาง  ห้องประชุม ห้องทั้านอาหาร ให้มีการเว้นระย่ะห่าง 1-2 เมตร เพ่�มค้วามถีึ�
ในการทั้ำาค้วามสะอาด้จุด้ส้มผ่้สสาธารณะด้้วย่แอลูกอฮอลู์ทัุ้กๆ ช้�วโมง ฉีด้นำ�าย่าฆ่าเชื�อโรค้ทุั้กสุด้ส้ปด้าห์  
ตลูอด้จนดู้แลูให้มีอุปกรณ์ทั้ี�จำาเป็นสำาหร้บุการร้กษาสุขลู้กษณะ (แอลูกอฮอลูลู์ เจลูลู้างมือ ถึุงมือ แลูะนำ�าย่า 
ฆ่าเชื�อโรค้) อย่่างเพีย่งพออย่่างน้อย่ 3 เด้ือน ตลูอด้จนจ้ด้ให้การฉีด้พ่นฆ่าเชื�อโรค้สำาหร้บุสถึานทั้ี�ปฏิิบุ้ติงานทั้ี�มี
ลู้กษณะเสี�ย่งเป็นประจำาทัุ้กเด้ือน 

•  ธนาค้ารกำาหนด้ให้พน้กงานทัุ้กค้น โด้ย่เฉพาะอย่่างยิ่�งพน้กงานในกลูุ่มทั้ี�มีค้วามจำาเป็นต้องปฏิิบุ้ติงานอย่่าง 
ต่อเนื�อง ณ สถึานทั้ี�ปฏิิบุ้ติงาน (Critical Staff) ทั้ำาการตรวจหาเชื�อโค้วิด้-19 เป็นประจำาด้้วย่ชุด้ตรวจแอนติเจน
แบุบุเร็ว (Antigen Test Kit) ทั้ี�ธนาค้ารจ้ด้หาให้ ตลูอด้จนจ้ด้รถึร้บุส่งให้บุริการ แลูะทั้ี�พ้กเพ่�อลูด้ค้วามเสี�ย่ง 
ในการติด้เชื�อจากการเด้ินทั้าง  

•  นอกจากนี� ย้่งค้งจ้ด้ให้มีการตรวจว้ด้คุ้ณภาพอากาศแลูะระด้้บุค้าร์บุอนได้ออกไซีด้์ในพ่�นทั้ี�ทั้ำางาน การฝึกซี้อม
ระบุบุด้้บุเพลิูงเป็นประจำาทัุ้กเดื้อน  แลูะการตรวจสภาพแวด้ลู้อมในการทั้ำางานทุั้กเด้ือน เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุนโย่บุาย่
การบุริหารจ้ด้การค้วามปลูอด้ภ้ย่ อาชีวอนาม้ย่ แลูะสภาพแวด้ลู้อมในการทั้ำางาน 

8.7   การเปิดเผย่ข้อม้ลัแลัะควัามโปร่งใส

ธนาค้ารตระหน้กแลูะให้ค้วามสำาค้้ญ่ต่อการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�มีค้วามถึูกต้อง ท้ั้นการณ์ ช้ด้เจน แลูะทั้้�วถึึง โด้ย่เผ่ย่แพร่
ข้อมูลูข่าวสารต่างๆ เพ่�อให้ผู่้ลูงทุั้นแลูะผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องได้้ร้บุทั้ราบุผ่่านช่องทั้างแลูะสื�อการเผ่ย่แพร่ข้อมูลูต่างๆ ของตลูาด้ 
หลู้กทั้ร้พย่์ฯ แลูะทั้างเว็บุไซีต์ของธนาค้าร ทั้้�งข้อมูลูภาษาไทั้ย่แลูะภาษาอ้งกฤษ รวมทั้้�งเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูในแบุบุราย่งานประจำาป ่
ตามหลู้กเกณฑ์์ของทั้างการ อาทั้ิ แบุบุแสด้งราย่การข้อมูลูประจำาป่ (แบุบุ 56-1) แลูะราย่งานประจำาป่ (แบุบุ 56-2) แลูะ 
การด้ำาเนินการโค้รงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้ี�จะสร้างค้วามเชื�อม้�นให้แก่น้กลูงทุั้นต่อตลูาด้ทัุ้นไทั้ย่  รวมทั้้�งให้บุริการข้อมูลู
แลูะข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของธนาค้ารก้บุหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง ผู่้ลูงทัุ้น ผู่้ถึือหุ้น น้กวิเค้ราะห์ แลูะประชาชน
ทั้้�วไป การด้ำาเนินการต่างๆ ด้้งกลู่าวได้้แก่

•  หน่วย่งานน้กลูงทัุ้นส้มพ้นธ์แลูะเลูขานุการบุริษ้ทั้แลูะงานบุริหารท้ั้�วไป ทั้ำาหน้าทั้ี�ในการเผ่ย่แพร่ข้อมูลูธนาค้าร 
แลูะเป็นต้วแทั้นในการสื�อสารก้บุน้กลูงทุั้น น้กวิเค้ราะห์หลู้กทั้ร้พย่์ สื�อมวลูชนแลูะผู่้ทั้ี�สนใจทั้้�วไป ราย่งาน 
ผ่ลูประกอบุการ การทั้ำาธุรกรรมทั้ี�เป็นสาระสำาค้้ญ่อย่่างถึูกต้อง ทั้้นเวลูา โปร่งใส แลูะเป็นไปตามกฎหมาย่แลูะ
ระเบุีย่บุข้อบุ้งค้้บุต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง 
ในป่ 2564 ธนาค้ารมีกิจกรรมน้กลูงทัุ้นส้มพ้นธ์เพ่�อนำาเสนอข้อมูลูทั้้�งทั้างตรงแลูะทั้างอ้อมด้้งนี�
1.  น้กลูงทัุ้นส้มพ้นธ์แลูะฝ�าย่บุริหารได้้มีการประชุมทั้างโทั้รศ้พทั้์ จำานวน 3 ค้ร้�ง ก้บุสถึาบุ้นจ้ด้อ้นด้้บุ 

ค้วามน่าเชื�อถึือ ได้้แก่ บุริษ้ทั้ ฟัิทั้ช์ เรทั้ติ�งส์ (ประเทั้ศไทั้ย่) จำาก้ด้ Moody’s Investors Service (MOODY’S) 
แลูะ Rating Agency Malaysia Bhd (RAM)  เพ่�อร้บุทั้ราบุสถึานะทั้างการเงินแลูะผ่ลูการด้ำาเนินงาน

2. จ้ด้ทั้ำาการเผ่ย่แพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีทั้ี�ธนาค้ารมีกิจกรรมการลูงทุั้นหรือกิจกรรมทั้างธุรกิจทีั้�
สำาค้้ญ่

3.  มีช่องทั้างให้ข้อมูลูแลูะตอบุข้อซี้กถึามของผู่้ลูงทุั้นแลูะสื�อมวลูชนทั้างอีเมลู์ ir@cimbthai.com หรือทั้างโทั้รศ้พทั้์  
02-626-7820 หรือทั้างเว็บุไซีต์ http://www.cimbthai.com/CIMB/investor_relations/

•  การแถึลูงข่าวต่อสื�อมวลูชนเพ่�อเผ่ย่แพร่ข้อมูลูข่าวสารสู่ประชาชนทั้้�วไปเกี�ย่วก้บุผ่ลูประกอบุการของธนาค้าร
แลูะทิั้ศทั้างการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้าร เพ่�อให้ผู่้สนใจได้้ทั้ราบุข้อมูลูอย่่างทั้้�วถึึง แลูะเปิด้โอกาสให้น้กลูงทุั้นแลูะ 
น้กวิเค้ราะห์ทั้้�งในประเทั้ศแลูะต่างประเทั้ศได้้สอบุถึามธนาค้ารเกี�ย่วก้บุผ่ลูประกอบุการแลูะการเติบุโตของธุรกิจได้้

นโยบายการสรรหาและการแต่งตั�งกรรมการและผูู้้บริหาร
ค้ณะกรรมการธนาค้ารกำาหนด้ให้มีกระบุวนการสรรหาผู่้ด้ำารงตำาแหน่งกรรมการแลูะผู่้บุริหารทั้ี�โปร่งใส แลูะสามารถึ 
ตรวจสอบุได้้ โด้ย่ได้้แต่งต้�งค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ 
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ในการแต่งต้�งกรรมการ ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ จะทั้ำาหน้าทั้ี�พ่จารณาสรรหา
ค้้ด้เลูือกแลูะเสนอชื�อบุุค้ค้ลูทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติ ค้วามรู้ แลูะประสบุการณ์เหมาะสมทั้ี�จะด้ำารงตำาแหน่งกรรมการแลูะไม่มีลู้กษณะ
ต้องห้ามตามทีั้�กฎหมาย่แลูะกฎระเบีุย่บุกำาหนด้ แลูะเสนอค้วามเห็นต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาก่อนนำาเสนอ
ให้ทีั้�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นเป็นผู่้แต่งต้�ง โด้ย่มีหลู้กเกณฑ์์ในการแต่งต้�งแลูะถึอด้ถึอนกรรมการตามทั้ี�ระบุุไว้ในข้อบุ้งค้้บุ กฎหมาย่
 แลูะกฎระเบุีย่บุทั้ี�เกี�ย่วข้อง

ในการแต่งต้�งผู่้บุริหาร ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ร้บุผิ่ด้ชอบุในการทั้บุทั้วนแลูะ
พ่จารณาคุ้ณสมบุ้ติของบุุค้ค้ลูทั้ี�เหมาะสมจะด้ำารงตำาแหน่งผู่้บุริหารของธนาค้ารเพ่�อนำาเสนอค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติ
แลูะนำาเสนอต่อธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่เพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ ทั้้�งนี� ธนาค้ารได้้มีการจ้ด้ทั้ำากระบุวนการจ้างผู่้บุริหารของ
ธนาค้ารเพ่�อให้ม้�นใจว่าการสรรหาแลูะการแต่งต้�งผู่้บุริหารเป็นไปตามข้อกำาหนด้ของ ธปทั้. แลูะหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูอื�นๆ 

นโยบายสิทธิมนุษยชน
ธนาค้ารได้้กำาหนด้นโย่บุาย่แลูะแนวทั้างในการปฏิิบุ้ติด้้านสิทั้ธิมนุษย่ชนตามหลู้กสิทั้ธิมนุษย่ชนแห่งชาติเพ่�อให้กรรมการ 
ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานย่ึด้หลู้กเค้ารพสิทั้ธิมนุษย่ชนตามข้อกำาหนด้ในร้ฐธรรมนูญ่ อาทิั้ ค้วามแตกต่างในเรื�องถิึ�นกำาเนิด้ 
เชื�อชาติ เพศ อายุ่ สถึานะของบุุค้ค้ลู ฐานะทั้างเศรษฐกิจหรือส้งค้ม ค้วามเชื�อทั้างศาสนา การศึกษาอบุรม หรือ 
ค้วามค้ิด้เห็นทั้างการเมือง อ้นไม่ข้ด้ต่อบุทั้บุ้ญ่ญ้่ติของร้ฐธรรมนูญ่ รวมทั้้�งการไม่ร่วม เกี�ย่วข้อง หรือสน้บุสนุนหน่วย่งาน
หรือบุุค้ค้ลูทั้ี�ลูะเมิด้สิทั้ธิมนุษย่ชนทัุ้กกรณี

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหร่อลิขสิทธิ�
ธนาค้ารไม่สน้บุสนุนให้กรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานมีการกระทั้ำาหรือการด้ำาเนินการอ้นมีลู้กษณะเป็นการลูะเมิด้
ทั้ร้พย่์สินทั้างปัญ่ญ่าหรือลูิขสิทั้ธิ� ค้ณะกรรมการธนาค้ารจึงได้้กำาหนด้นโย่บุาย่ให้กรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะพน้กงาน 
ทัุ้กค้นต้องไม่ลูะเมิด้ทั้ร้พย่์สินทั้างปัญ่ญ่าหรือลูิขสิทั้ธิ� เช่น การทั้ำาซีำ�า ด้้ด้แปลูง หรือเผ่ย่แพร่งานสร้างสรรค้์ทั้ี�มีลูิขสิทั้ธิ� 
ฯลูฯ แก่สาธารณชนโด้ย่ไม่ได้้ร้บุอนุญ่าตจากเจ้าของลูิขสิทั้ธิ�

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูู้้บริหาร
เพ่�อค้วบุคุ้มแลูะติด้ตามดู้แลูการทั้ำาธุรกรรมระหว่างธนาค้ารก้บุกรรมการ ผู่้บุริหาร แลูะบุุค้ค้ลูทั้ี�มีค้วามเกี�ย่วข้องก้บุบุุค้ค้ลู
ด้้งกลู่าว ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้กำาหนด้นโย่บุาย่การราย่งานการมีส่วนได้้เสีย่ของกรรมการแลูะผู่้บุริหาร (ราย่งาน 
การมีส่วนได้้เสีย่) โด้ย่ให้กรรมการแลูะผู่้บุริหารต้องราย่งานการมีส่วนได้้เสีย่ของตนเองแลูะบุุค้ค้ลูทั้ี�มีค้วามเกี�ย่วข้อง 
ต่อเลูขานุการบุริษ้ทั้ภาย่ใน 7 ว้นทั้ำาการ น้บุจากสิ�นสุด้รอบุระย่ะเวลูา 6 เดื้อน แลูะเมื�อมีการเปลูี�ย่นแปลูงข้อมูลู โด้ย่เลูขานุการ 
บุริษ้ทั้จะนำาเสนอสำาเนาราย่งานการมีส่วนได้้เสีย่ด้้งกลู่าวต่อประธานกรรมการแลูะประธานกรรมการตรวจสอบุ
เพ่�อทั้ราบุภาย่ใน 7 ว้นทั้ำาการน้บุจากว้นทั้ี�เลูขานุการบุริษ้ทั้ได้้ร้บุราย่งานด้้งกลู่าวจากกรรมการแลูะผู่้บุริหาร ทั้้�งนี�  
เพ่�อป้องก้นค้วามเสี�ย่งทั้ี�อาจเกิด้ธุรกรรมอ้นมีผ่ลูประโย่ชน์ข้ด้แย่้ง ค้ณะกรรมการได้้ขอค้วามร่วมมือให้กรรมการ 
ทัุ้กค้นราย่งานการเปลูี�ย่นแปลูงส่วนได้้เสีย่ของตนต่อค้ณะกรรมการเป็นประจำาทัุ้กเด้ือน

นโยบายและแนวปฏิิบัติเร่่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพ่�อให้ม้�นใจว่าธนาค้ารมีแนวปฏิิบุ้ติแลูะข้อกำาหนด้ทั้ี�เหมาะสมในการป้องก้นค้อร์ร้ปช้น ธนาค้ารได้้จ้ด้ทั้ำานโย่บุาย่แลูะ 
แนวปฏิิบุ้ติเรื�องการต่อต้านการค้อร์ร้ปช้น เพ่�อให้กรรมการ ผู่้บุริหาร พน้กงาน แลูะบุริษ้ทั้ในเค้รือ ย่ึด้ถึือแลูะปฏิิบุ้ติตาม
อย่่างเค้ร่งค้ร้ด้ โด้ย่ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้กำาหนด้ให้มีการทั้บุทั้วนนโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติด้้งกลู่าวเป็นประจำาทัุ้กป่  
หรือเมื�อมีการเปลูี�ย่นแปลูงกฎหมาย่หรือกฎระเบุีย่บุใด้ๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง

นอกจากนี� ธนาค้ารย้่งกำาหนด้นโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติเรื�องการให้ การร้บุของขว้ญ่แลูะการเลูี�ย่งร้บุรอง ซึี�งมีข้อกำาหนด้
สอด้ค้ลู้องก้บุนโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติเรื�องการต่อต้านการค้อร์ร้ปช้น เพ่�อนำามาบุ้งค้้บุใช้ก้บุผู่้บุริหาร แลูะพน้กงานของ
ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในเค้รือ โด้ย่ค้ณะกรรมการกำาหนด้ให้มีการทั้บุทั้วนนโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติเรื�องการให้ การร้บุของขว้ญ่
แลูะการเลูี�ย่งร้บุรองเป็นประจำาทัุ้กป่ เช่นก้น
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9.1 ระบบการควับคุมภาย่ใน
แลัะการต่รวัจสอบภาย่ใน

ธุนาคารจัด้โครงสำร้าง วางนโยบายแลัะระเบ่ยบ
การปฏิิบัติงานเพ่�อให้ม่ระบบบริหารความเสำ่�ยง
แลัะระบบการควบคุมภายในท่�ด้่เพ่�อให้ธุุรกิจ
ข้องธุนาคารเติบโตอย่างมั�นคงแลัะเป็นไปตาม
หลัักธุรรมาภิบาลัท่�ด้่ นอกจากน่�  ธุนาคาร
ม่กระบวนการควบคุมติด้ตาม ประเมินความ
เพียงพอ แลัะตรวจสำอบระบบการควบคุมภายใน
อย่างสำมำ�าเสำมอ   เพ่�อให้มั�นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในม่ความเพียงพอ  ม่ความเหมาะสำม
แลัะม่ประสำิทธุิผลั
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 องค์กรและสภาพแวดล้อม

  ธนาค้ารมีการจ้ด้องค้์กรโด้ย่ค้ำานึงถึึงการแบุ่งแย่กหน้าทีั้�ทั้ี�เหมาะสมเพ่�อให้มีระบุบุบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะการค้วบุคุ้ม
ภาย่ใน  รวมทั้้�งระบุบุค้วบุคุ้มติด้ตามแลูะตรวจสอบุทั้ี�มีประสิทั้ธิผ่ลู (Three Lines of Defence) นอกจากนี� ธนาค้าร
ย้่งมีการติด้ตามดู้แลูการปฏิิบุ้ติงานของพน้กงานอย่่างต่อเนื�องให้เป็นไปตามหลู้กจริย่ธรรมแลูะจรรย่าบุรรณ
ในการด้ำาเนินธุรกิจแลูะมีการปฏิิบุ้ติต่อผู่้มีส่วนได้้เสีย่อย่่างเป็นธรรม ธนาค้ารมีการจ้ด้ทั้ำาแผ่นธุรกิจระย่ะส้�น 
แลูะระย่ะกลูางเพ่�อกำาหนด้แผ่นกลูยุ่ทั้ธ์แลูะทั้ิศทั้างการด้ำาเนินธุรกิจ ซีึ�งมีการสื�อสารให้พน้กงานระด้้บุบุริหาร 
ทั้้�งองค้์กรได้้ทั้ราบุแลูะนำาไปด้ำาเนินการให้บุรรลูุแผ่นแลูะเป้าหมาย่ทั้ี�วางไว้

 การบริหารความเสี่ยง

  ธนาค้ารให้ค้วามสำาค้้ญ่ต่อการบุริหารแลูะจ้ด้การค้วามเสี�ย่งทั้้�งจากปัจจ้ย่ภาย่ในแลูะภาย่นอก  ค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารแต่งต้�งค้ณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) แลูะค้ณะกรรมการ
บุริหารค้วามเสี�ย่ง (Risk Management Committee: RMC) เพ่�อกำาหนด้บุทั้บุาทั้ หน้าทั้ี� ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ 
ตลูอด้จนประเมินผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานให้เป็นไปตามกรอบุการกำาก้บุดู้แลูค้วามเสี�ย่งทีั้�กำาหนด้ไว้  BRCC แลูะ RMC 
เป็นผู่้กำาหนด้กรอบุการดู้แลูค้วามเสี�ย่ง นโย่บุาย่แลูะระเบุีย่บุงานต่างๆ ในการบุริหารค้วามเสี�ย่งของธนาค้าร
ตลูอด้จนกำาหนด้มาตรการการค้วบุคุ้มแลูะติด้ตามค้วามเสี�ย่งต่างๆ แลูะเสริมสร้างให้มีว้ฒนธรรมองค้์กร 
ทั้ี�ค้ำานึงถึึงค้วามเสี�ย่ง

 การควบคุมการปฏิิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  ธนาค้ารมีการกำาหนด้แลูะทั้บุทั้วน ขอบุเขต อำานาจหน้าทั้ี� แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของผู่้บุริหารแต่ลูะระด้้บุ รวมทั้้�ง 
มีการแบุ่งแย่กหน้าทั้ี�ระหว่างผู่้บุริหารระด้้บุต่างๆ อย่่างช้ด้เจนเป็นกลูไกสำาค้้ญ่ในการถึ่วงดุ้ลูอำานาจการบุริหาร 
(Check and Balance)  โด้ย่จ้ด้ทั้ำาเป็นระเบุีย่บุงานทั้ี�เป็นลูาย่ลู้กษณ์อ้กษรแลูะมีการทั้บุทั้วนอย่่างสมำ�าเสมอ 

 
  ฝ�าย่บุริหารจะนำาเสนอค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาทัุ้กค้ร้�ง ในกรณีทั้ี�ธนาค้ารให้สินเชื�อแก่หรือลูงทัุ้น 

ในกิจการทั้ี�ธนาค้าร ผู่้ถึือหุ้น หรือผู่้บุริหารระด้้บุสูงของธนาค้าร รวมทั้้�งผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องมีผ่ลูประโย่ชน์เกี�ย่วข้อง 
ส่วนธุรกรรมการขาย่ ให้ ให้เช่า ร้บุซีื�อ หรือเช่าทั้ร้พย่์สินใด้ๆ ก้บุกรรมการผู่้มีอำานาจจ้ด้การ ผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่ 
แลูะผู่้ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุบุุค้ค้ลูด้้งกลู่าวจะต้องปฏิิบุ้ติตามนโย่บุาย่ทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้

 
  นอกจากนี� ธนาค้ารมีหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงานทั้ำาหน้าทีั้�ค้วบุคุ้มติด้ตามเพ่�อให้ม้�นใจว่าการด้ำาเนินงาน 

ของธนาค้ารเป็นไปตามกฎหมาย่ แลูะกฎระเบีุย่บุของหน่วย่งานต่างๆ ทีั้�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจของธนาค้าร แลูะมี
หน่วย่งานตรวจสอบุภาย่ในซีึ�งเป็นหน่วย่งานอิสระทั้ำาหน้าทีั้�ตรวจสอบุเพ่�อให้ม้�นใจว่าการบุริหารจ้ด้การแลูะ 
การปฏิิบุ้ติงานของหน่วย่งานต่างๆ ให้เป็นไปอย่่างมีประสิทั้ธิภาพแลูะประสิทั้ธิผ่ลูตามหลู้กการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
แลูะการค้วบุคุ้มภาย่ในทั้ี�ด้ี

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  ธนาค้ารใช้นโย่บุาย่แลูะวิธีการทั้างการบุ้ญ่ชีตามมาตรฐานการบุ้ญ่ชีทั้ี�เป็นทั้ี�ย่อมร้บุโด้ย่ทั้้�วไปแลูะเหมาะสมก้บุ 
ธุรกิจของธนาค้าร ธนาค้ารมีการพ้ฒนาจ้ด้การระบุบุข้อมูลูสารสนเทั้ศ แลูะระบุบุฐานข้อมูลูอื�นๆ อย่่างสมำ�าเสมอ
เพ่�อให้สามารถึใช้ข้อมูลูทั้ี�สำาค้้ญ่ได้้อย่่างเพีย่งพอแลูะทั้้นเวลูา ธนาค้ารมีระบุบุการค้วบุคุ้มการใช้งานแลูะจ้ด้เก็บุ
เอกสารสำาค้้ญ่ทั้างอิเลู็กทั้รอนิกส์อย่่างเหมาะสมแลูะร้ด้กุม นอกจากนี� ธนาค้ารมีการสื�อสารนโย่บุาย่ระเบุีย่บุ 
ปฏิิบุ้ติงานไปย่้งพน้กงานทั้ี�เกี�ย่วข้องทัุ้กระด้้บุ
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 ระบบการควบคุมและติดตาม

  ธนาค้ารมีระบุบุการค้วบุคุ้มแลูะสอบุทั้านการปฏิิบุ้ติงานให้เป็นไปตามกลูยุ่ทั้ธ์ นโย่บุาย่ ระเบุีย่บุวิธีปฏิิบุ้ติงาน
กฎหมาย่แลูะกฎระเบุีย่บุทั้ี�เกี�ย่วข้อง ตลูอด้จนระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ในทั้ี�ธนาค้ารกำาหนด้ไว้ ทั้้�งนี� ธนาค้าร 
มีการจ้ด้ทั้ำาแผ่นงานประจำาป่ ซึี�งจะมีการทั้บุทั้วนเป็นระย่ะๆ เพ่�อให้การด้ำาเนินการมีประสิทั้ธิผ่ลูแลูะสอด้ค้ลู้องก้บุ
สภาพแวด้ลู้อมทั้ี�มีการเปลูี�ย่นแปลูงอย่่างรวด้เร็ว นอกจากนี� ค้ณะกรรมการตรวจสอบุจะติด้ตามเพ่�อให้ม้�นใจว่า
มีการปร้บุปรุงแก้ไขตามข้อส้งเกตหรือข้อเสนอแนะเป็นทั้ี�น่าพอใจ

9.2   ราย่การระหุ้วั่างกัน

ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564 ธนาค้ารมีราย่การธุรกิจทั้ี�สำาค้้ญ่ก้บุบุริษ้ทั้ย่่อย่ บุริษ้ทั้ทีั้�เกี�ย่วข้องก้น (เกี�ย่วข้องก้น 
โด้ย่การมีผู่้ถืึอหุ้นร่วมก้น) แลูะบุุค้ค้ลูทั้ี�เกี�ย่วข้องก้น (กรรมการหรือผู่้บุริหารระด้้บุผู่้อำานวย่การฝ�าย่ขึ�นไป) ราย่การธุรกิจ 
ด้้งกลู่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทั้างธุรกิจแลูะเกณฑ์์ตามส้ญ่ญ่าทั้ี�ตกลูงร่วมก้นระหว่างธนาค้ารแลูะกิจการหรือบุุค้ค้ลูเหลู่าน้�น 
ซีึ�งเป็นไปตามการด้ำาเนินธุรกิจปกติ (ราย่ลูะเอีย่ด้เปิด้เผ่ย่ในหมาย่เหตุประกอบุงบุการเงินข้อ 45 ของงบุการเงินสำาหร้บุ 
ป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564)
 
-   ราย่การทั้ี�เกี�ย่วโย่งก้นก้บุบุุค้ค้ลูทั้ี�อาจมีค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์   

ชื่อและความสัมพันธ์ ลู้กษณะแลูะมูลูค้่าราย่การ

ค้วามจำาเป็นแลูะค้วามสมเหตสุมผ่ลู
ของราย่การโด้ย่มีค้วามเห็นของ
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

นาย่สุธีร์ โลู้วโสภณกุลู
อด้ีตร้กษาการกรรมการ
ผู่้จ้ด้การใหญ่่ แลูะประธาน
เจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร ในฐานะทั้ี�เป็น
ผู่้บุริหารระด้้บุสูงของธนาค้าร

ธนาค้ารได้้จำาหน่าย่รถึประจำาตำาแหน่งเดิ้มของนาย่สุธีร์          
โลู้วโสภณกุลู ให้ก้บุนาย่สุธีร์ ในราค้า 1,059,000 บุาทั้
(รวมภาษีมูลูค้่าเพ่�ม)

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 1/2564 เมื�อว้นทั้ี� 22 
มกราค้ม 2564 (ย่กเว้นนาย่สุธีร์
โลู้วโสภณกุลู ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่
ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุมแลูะ 
งด้ออกเสีย่งในวาระนี�) เห็นค้วร
อนุม้ติการจำาหน่าย่รถึประจำา
ตำาแหน่งเดิ้มของนาย่สุธีร์  
ในราค้า 1,059,000 บุาทั้ 
(รวมภาษีมูลูค้่าเพ่�ม) ซึี�งเป็น
ราค้าเฉลีู�ย่ของราค้าจำาหน่าย่
ของผู่้สนใจซืี�อ 6 ราย่ แลูะ
พ่จารณาว่าเป็นราค้าทั้ี�
สมเหตุสมผ่ลู
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ชื่อและความสัมพันธ์ ลู้กษณะแลูะมูลูค้่าราย่การ

ค้วามจำาเป็นแลูะค้วามสมเหตสุมผ่ลู
ของราย่การโด้ย่มีค้วามเห็นของ
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์ 
กรรมการธนาค้าร
ในฐานะทั้ี�เป็นผู่้บุริหารระด้้บุสูง
ของนิติบุุค้ค้ลู

ธนาค้ารทั้บุทั้วนแลูะขย่าย่วงเงินสินเชื�อทั้้�งหมด้ของนิติบุุค้ค้ลู
แลูะกำาหนด้ว้นทั้บุทั้วนวงเงินค้ร้�งถ้ึด้ไปเป็นภาย่ในว้นทั้ี� 31 
มกราค้ม 2565

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การธุรกิจปกติของธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 2/2564 เมื�อว้นทั้ี� 23 
กุมภาพ้นธ์ 2564 (ย่กเว้น
นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์ ทั้ี�มี
ส่วนได้้เสีย่ซีึ�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุม 
แลูะงด้ออกเสีย่งในวาระนี�)
เห็นค้วรอนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว 
เนื�องจากเป็นราย่การธุรกิจปกติ
ของธนาค้าร

กลุู่มซีีไอเอ็มบีุเป็นผู่้ถืึอหุ้นใหญ่่
โด้ย่อ้อมของธนาค้าร

ธนาค้ารใช้บุริการเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศจากกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี
สำาหร้บุการพ้ฒนาโซีลููช้น IBOR โด้ย่ค้่าบุริการทั้ี�จะชำาระให้
ก้บุกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีจะค้รอบุค้ลูุมบุริการ Bloomberg Support  
แลูะจ้ด้สรรค้่าใช้จ่าย่ตามราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งนี�

เงินใหุ้้สินเชำื�อ
แลัะเงินฝาก

จำานวน
บุ้ญ่ชี

ค้่าใช้จ่าย่
ทั้ี�จ้ด้สรร 
(ร้อย่ลูะ)

ค้่าใช้จ่าย่
ทีั้�จ้ด้สรร 

(USD)

ค้่าใช้จ่าย่
ทีั้�จ้ด้สรร 

(MYR)

ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ 25 20 31,800.00 128,790.00 

การจ้ด้สรรค้่าใช้จ่าย่ตามตารางข้างต้น ค้ำานวณจากค้่าใช้จ่าย่ 
ราย่ป่ ซีึ�งรวมภาษี SST ของประเทั้ศมาเลูเซีีย่ ร้อย่ลูะ 6 
แต่ย้่งไม่รวมภาษีห้ก ณ ทั้ี�จ่าย่ แลูะภาษีมูลูค้่าเพ่�มของไทั้ย่แลูะ
ไม่รวมราค้าบุวกเพ่�ม (Arm’s Length Markup) ร้อย่ลูะ 5 
ทั้้�งนี� ส้ญ่ญ่าการใช้บุริการจะค้รอบุค้ลูุมระย่ะเวลูาสองป่ แลูะ
กำาหนด้ทั้บุทั้วนส้ด้ส่วนการจ้ด้สรรค้่าใช้จ่าย่เป็นประจำาทัุ้กป่

ธนาค้ารได้้ร้บุการจ้ด้สรรค้่าใช้จ่าย่รวมต่อป่ 1,399,851 บุาทั้
(รวมภาษี SST / ภาษีห้ก ณ ทั้ี�จ่าย่ / ภาษีมูลูค้่าเพ่�ม / 
ราค้าบุวกเพ่�ม (Arm’s Length Markup) ร้อย่ลูะ 5)

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 2/2564 เมื�อว้นทั้ี� 23 
กุมภาพ้นธ์ 2564 (ย่กเว้น
กรรมการทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ 
CIMB Bank Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ 
ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุมแลูะ 
งด้ออกเสีย่งในวาระนี�) เห็นค้วร 
อนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว
เนื�องจากเป็นราย่การสน้บุสนุน
ธุรกิจปกติของธนาค้าร

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 
(iCIMB) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ
เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารใช้บุริการพ้ฒนาโซีลููช้นเว็บุไซีต์แลูะการตลูาด้ด้ิจิทั้้ลู
ใหม่ (New Website & Digital Marketing Solutions) จาก 
iCIMB แลูะได้้ร้บุการจ้ด้สรรค้่าใช้จ่าย่สำาหร้บุการใช้บุริการ
พ้ฒนาเว็บุไซีต์จำานวน 3,957,713.81 บุาทั้ ค้รอบุค้ลุูม
ระย่ะเวลูา 5 ป่

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 2/2564 เมื�อว้นทั้ี� 23 
กุมภาพ้นธ์ 2564 (ย่กเว้น
กรรมการทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ 
CIMB Bank Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ 
ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุมแลูะ 
งด้ออกเสีย่งในวาระนี�) เห็นค้วร 
อนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว
เนื�องจากเป็นราย่การสน้บุสนุน
ธุรกิจปกติของธนาค้าร

160   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ชื่อและความสัมพันธ์ ลู้กษณะแลูะมูลูค้่าราย่การ

ค้วามจำาเป็นแลูะค้วามสมเหตสุมผ่ลู
ของราย่การโด้ย่มีค้วามเห็นของ
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

บุริษ้ทั้บุริหารสินทั้ร้พย่์ สาทั้ร
จำาก้ด้ (บุบุส.สาทั้ร) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี
ซีึ�งเป็นผู่้ถืึอหุ้นใหญ่่โด้ย่อ้อม
ของธนาค้าร

ธนาค้ารแก้ ไขเอกสารแนบุ 9 ของข้อตกลูงบุริการหลู้ก
(Master Servicing Agreement) ซึี�งเข้าทั้ำาก้บุ บุบุส. สาทั้ร 
ในการให้บุริการด้้านกฎหมาย่แก่ธนาค้าร โด้ย่เป็นการขย่าย่
ระย่ะเวลูาของข้อตกลูงบุริการหลู้กออกไปอีก 3 ป่ ส่งผ่ลูให้
ข้อตกลูงมีผ่ลูถึึงว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2566

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 2/2564 เมื�อว้นทั้ี� 23 
กุมภาพ้นธ์ 2564 (ย่กเว้น
กรรมการทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ 
CIMB Bank Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ 
ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุมแลูะ 
งด้ออกเสีย่งในวาระนี�) เห็นค้วร 
อนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว
เนื�องจากเป็นราย่การสน้บุสนุน
ธุรกิจปกติของธนาค้าร 

CIMB Bank Bhd (CIMB 
Bank), Singapore Branch 
เป็นบุริษ้ทั้ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่ม
ซีีไอเอ็มบุีเป็นผู่้ถืึอหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารเข้าทั้ำาส้ญ่ญ่าการจ้ด้จำาหน่าย่ (Distribution 
Agreement) ก้บุ CIMB Bank, Singapore Branch 
ในรูปแบุบุสิทั้ธิไม่จำาก้ด้แต่เพีย่งผู่้เดี้ย่ว (Non-Exclusivity) 
โด้ย่มีประมาณการค้่าธรรมเนีย่มการจ้ด้จำาหน่าย่อยู่่ใน
ช่วงร้อย่ลูะ 0.1 ถึึงร้อย่ลูะ 5.0 ของจำานวนเงินตามส้ญ่ญ่า 
(Notional Amount) ซึี�งสอด้ค้ลู้องก้บุอ้ตราตลูาด้

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การธุรกิจปกติของธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 3/2564 เมื�อว้นทั้ี� 25 
มีนาค้ม 2564 (ย่กเว้นกรรมการ
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วม
ประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งในวาระนี�) 
เห็นค้วรอนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว 
เนื�องจากเป็นราย่การธุรกิจปกติ
ของธนาค้าร 

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. 
(CGS-CIMB) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี
เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารเปิด้บุ้ญ่ชีผู่้ร้บุฝากทั้ร้พย่์สิน (Custodian Account)  
ก้บุ CGS-CIMB เพ่�อรองร้บุการทั้ำาธุรกรรมตลูาด้ทัุ้น
ในต่างประเทั้ศ โด้ย่มีประมาณการค้่าธรรมเนีย่มการจ้ด้
จำาหน่าย่อยู่่ในช่วงร้อย่ลูะ 0.1 ถึึงร้อย่ลูะ 5.0 ของจำานวนเงิน
ตามส้ญ่ญ่า

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร 
ค้ร้�งทั้ี� 4/2564 เมื�อว้นทั้ี� 23  
เมษาย่น 2564 (ย่กเว้นกรรมการ 
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้เข้า
ร่วมประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งใน
วาระนี�) เห็นค้วรอนุม้ติราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
สน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร 

บุริษ้ทั้หลู้กทั้ร้พย่์จ้ด้การ
กองทัุ้น พรินซีิเพ่ลู จำาก้ด้
(บุลูจ.พรินซีิเพ่ลู) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี
ทั้ี�เป็นผู่้ถืึอหุ้นใหญ่่โด้ย่อ้อม
ของธนาค้าร

ธนาค้ารต่ออายุ่ส้ญ่ญ่าการให้เช่าพ่�นทั้ี�บุริเวณช้�น 16 (พ่�นทั้ี� 
600 ตร.ม.) แลูะช้�น 15 (436 ตร.ม.) ของอาค้ารธนาค้าร 
ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ หลู้งสวน แก่ บุลูจ.พรินซิีเพ่ลู 

อ้ตราค้่าเช่ากำาหนด้ไว้ด้้งนี�
- ป่แรก ค้ิด้อ้ตราเด้ิมทั้ี� 735 บุาทั้ / ตร.ม. / เดื้อน
- ป่ทั้ี�สอง ปร้บุเพ่�มร้อย่ลูะ 5 จากอ้ตราค้่าเช่าป่แรก
- ป่ทั้ี�สาม ปร้บุเพ่�มร้อย่ลูะ 5 จากอ้ตราค้่าเช่าป่ทั้ี�สอง

ทั้้�งนี� อ้ตราค้่าเช่าในป่ทั้ี�สองแลูะสามน้�น สามารถึเจรจา 
ต่อรองได้้ แต่ต้องไม่น้อย่กว่าอ้ตราค้่าเช่าป่แรก โด้ย่ให้เป็น
ไปตามอำานาจอนุม้ติของกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธาน
เจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 5/2564 เมื�อว้นทั้ี� 24 
พฤษภาค้ม 2564 (ย่กเว้น
กรรมการทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ 
CIMB Bank Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ 
ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุมแลูะ 
งด้ออกเสีย่งในวาระนี�) เห็นค้วร 
อนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว
เนื�องจากเป็นราย่การทั้ี�เป็น
ประโย่ชน์ต่อธนาค้าร 

161 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ชื่อและความสัมพันธ์ ลู้กษณะแลูะมูลูค้่าราย่การ

ค้วามจำาเป็นแลูะค้วามสมเหตสุมผ่ลู
ของราย่การโด้ย่มีค้วามเห็นของ
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 
(iCIMB) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ 
เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารใช้บุริการเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศจาก iCIMB สำาหร้บุ
โค้รงการพ้ฒนาระบุบุการจ้ด้อ้นด้้บุภาย่ใน (Internal Rating 
System (ICRES) Enhancement Project) ซึี�ง iCIMB 
ค้ิด้ค้่าบุริการค้ร้�งเด้ีย่วรวม 30,636.11 มาเลูเซีีย่ริงกิต

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร 
ค้ร้�งทั้ี� 6/2564 เมื�อว้นทั้ี� 25  
มถิึนุาย่น 2564 (ย่กเว้นกรรมการ 
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้เข้า
ร่วมประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งใน
วาระนี�) เห็นค้วรอนุม้ติราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
สน้บุสนุนธุรกิจปกติของธนาค้าร 

CIMB Bank Bhd (CIMB 
Bank) เป็นผู่้ถืึอหุ้นใหญ่่
ราย่ใหญ่่ของธนาค้าร ทีั้�ถึือหุ้น
ร้อย่ลูะ 94.83 ของจำานวนหุ้น
ทั้้�งหมด้ทั้ี�ออกแลูะชำาระแลู้ว

ธนาค้ารชำาระค้่าบุริการสิทั้ธิการใช้งานระบุบุ Intelligent 
Campaign Management System (iCAMS) ซึี�งเป็นระบุบุ
เรีย่ลูไทั้ม์ทั้ี�ทั้ำางานตามกฎทั้ี�กำาหนด้ไว้ แลูะนำามาใช้งานเพ่�อ
พ้ฒนาประสบุการณ์การใช้บุริการของลููกค้้าของธนาค้าร
โด้ย่ค้่าบุริการด้้งกลู่าวเป็นการจ้ด้สรรตามจำานวนลููกค้้า
แลูะกำาหนด้เพด้านสูงสุด้ไม่เกิน 1,572,235 มาเลูเซีีย่ริงกิต 
สำาหร้บุป่ 2564 แลูะ 2565

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร 
ค้ร้�งทั้ี� 6/2564 เมื�อว้นทั้ี� 25  
มถิึนุาย่น 2564 (ย่กเว้นกรรมการ 
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วม
ประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งในวาระนี�) 
เห็นค้วรอนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว
เนื�องจากเป็นราย่การสน้บุสนุน
ธุรกิจปกติของธนาค้าร 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 
(iCIMB) เป็นบุริษ้ทั้ใน
กลุู่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ
เป็นผู่้ถืึอหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารต่ออายุ่ส้ญ่ญ่าการใช้บุริการเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศ
สำาหร้บุระบุบุ ShARP ทั้ี�เข้าทั้ำาก้บุ iCIMB โด้ย่มีค้่าบุริการ
เทั้่าก้บุ 264,781 มาเลูเซีีย่ริงกิต (ไม่รวมภาษี) ค้รอบุค้ลุูม
ระย่ะเวลูาต้�งแต่ป่ 2564 ถึึง 2568

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร 
ค้ร้�งทั้ี� 8/2564 เมื�อว้นทั้ี� 27  
สงิหาค้ม 2564 (ย่กเว้นกรรมการ 
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้เข้า
ร่วมประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งใน
วาระนี�) เห็นค้วรอนุม้ติราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
สน้บุสนุนธุรกิจปกติของธนาค้าร 

นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ
กรรมการธนาค้าร
ในฐานะทั้ี�เป็นกรรมการอิสระ
ของนิติบุุค้ค้ลูแห่งหนึ�ง

ธนาค้ารทั้บุทั้วนวงเงินสินเชื�อปัจจุบุ้นให้ก้บุนิติบุุค้ค้ลู ซึี�งเป็น
ราย่การให้กู้ย่ืมบุุค้ค้ลูทั้ี�เกี�ย่วโย่ง

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การธุรกิจปกติของธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 9/2564 เมื�อว้นทั้ี� 27 
ก้นย่าย่น 2564 (ย่กเว้น
นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ ทั้ี�มี 
ส่วนได้้เสีย่ซีึ�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุม 
แลูะงด้ออกเสีย่งในวาระนี�) 
เห็นค้วรอนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว 
เนื�องจากเป็นราย่การธุรกิจปกติ
ของธนาค้าร 

162   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 
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ค้วามจำาเป็นแลูะค้วามสมเหตสุมผ่ลู
ของราย่การโด้ย่มีค้วามเห็นของ
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

นาย่ณ้ฐศ้กด้ิ� โรจนพ่เชฐ 
กรรมการธนาค้าร
ในฐานะเป็นกรรมการ
ผู่้มีอำานาจลูงนาม
ของนิติบุุค้ค้ลูแห่งหนึ�ง

ธนาค้ารทั้บุทั้วนวงเงินสินเชื�อประจำาป่ให้ก้บุนิติบุุค้ค้ลู

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การธุรกิจปกติของธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 9/2564 เมื�อว้นทั้ี� 27 
ก้นย่าย่น 2564 (ย่กเว้น
นาย่ณ้ฐศ้กด้ิ� โรจนพ่เชฐ ทั้ี�มี
ส่วนได้้เสีย่ซีึ�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุม 
แลูะงด้ออกเสีย่งในวาระนี�) 
เห็นค้วรให้ส้ตย่าบุ้นราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
ธุรกิจปกติของธนาค้าร 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 
(iCIMB) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี 
เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารใช้บุริการจาก iCIMB ในการด้ำาเนินการโค้รงการ 
Group Digital Procurement ให้ก้บุธนาค้าร โด้ย่ชำาระ 
ค้่าด้ำาเนินการใหม่ แลูะค้่าบุริการอื�นๆ (ตามการจ้ด้สรร) 
เป็นจำานวนรวม 7,640,356.45 บุาทั้ ค้รอบุค้ลุูมระย่ะเวลูา 
5 ป่ ต้�งแต่เดื้อนธ้นวาค้ม 2565 ถึึงเดื้อนพฤศจิกาย่น 2570

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 10/2564 เมื�อว้นทั้ี� 26 
ตุลูาค้ม 2564 (ย่กเว้นกรรมการ
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้ 
เข้าร่วมประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งใน
วาระนี�) เห็นค้วรอนุม้ติราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
สน้บุสนุนธุรกิจปกติของธนาค้าร 

CIMB Group Holdings Bhd 
เป็นผู่้ถึือหุ้นราย่ใหญ่่โด้ย่อ้อม
ของธนาค้าร

ธนาค้ารเข้าทั้ำาส้ญ่ญ่าใช้บุริการเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศก้บุ  
CIMB Group Holdings Bhd เพ่�อสิทั้ธิในการใช้งาน
แอปพลูิเค้ช้น PBM เพ่�อสน้บุสนุนการประชุมค้ณะกรรมการ
ธนาค้าร แลูะค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ทั้ี�มีกรรมการเป็น 
ผู่้เข้าร่วมประชุม โด้ย่ค้รอบุค้ลูุมระย่ะเวลูาน้บุต้�งแต่ว้นทั้ี� 16 
ธ้นวาค้ม 2564 ถึึงกุมภาพ้นธ์ 2566 แลูะกำาหนด้ค้่าบุริการ
รวม 25,460.74 มาเลูเซีีย่ริงกิต

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 10/2564 เมื�อว้นทั้ี� 26 
ตุลูาค้ม 2564 (ย่กเว้นกรรมการ
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้ 
เข้าร่วมประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งใน 
วาระนี�) เห็นค้วรอนุม้ติราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
สน้บุสนุนธุรกิจปกติของธนาค้าร 

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทั้อง 
(ภรรย่าของนาย่ไพศาลู 
ธรรมโพธิทั้อง ผู่้ช่วย่กรรมการ
ผู่้จ้ด้การใหญ่่ แลูะผู่้บุริหาร
สูงสุด้เทั้ค้โนโลูย่ีแลูะวิทั้ย่าการ
ข้อมูลู แลูะผู่้บุริหารสูงสุด้
ธุรกรรมการเงิน ธนาค้าร 
ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่) ในฐานะเป็น
ประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร
ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลูของนิติบุุค้ค้ลู

ธนาค้ารต่ออายุ่ส้ญ่ญ่าการเช่าพ่�นทั้ี�ของสาขาพาราได้ซี์
พาร์ค้ ศรีนค้รินทั้ร์ ของธนาค้าร ก้บุนิติบุุค้ค้ลูทั้ี�มีโค้รงสร้าง
การถึือหุ้นเกี�ย่วโย่งก้บุนางวิจิตรา ธรรมโพธิทั้อง โด้ย่เป็น 
การต่ออายุ่ส้ญ่ญ่าออกไป 1 ป่ 6 เดื้อน 12 ว้น ในอ้ตรา 
ค้่าเช่าค้งเดิ้มทั้ี� 2,050 บุาทั้ / ตร.ม. / เดื้อน (ไม่รวมภาษี
มูลูค้่าเพ่�ม) ภาย่ใต้เงื�อนไขปัจจุบุ้น

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 11/2564 เมื�อว้นทั้ี� 23  
พฤศจิกาย่น 2564 เห็นค้วร 
อนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว
เนื�องจากเป็นราย่การทั้ี�เป็น
ประโย่ชน์ต่อธนาค้าร 

163 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564
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ค้วามจำาเป็นแลูะค้วามสมเหตสุมผ่ลู
ของราย่การโด้ย่มีค้วามเห็นของ
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 
(iCIMB) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ 
เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารใช้บุริการ HRIS จาก iCIMB โด้ย่เข้าทั้ำาส้ญ่ญ่า
ค้รอบุค้ลุูมระย่ะเวลูา 3 ป่ แลูะมีอ้ตราค้่าบุริการราย่ป่  
(ไม่รวมภาษี) ด้้งนี�

หน่วย่: มาเลูเซีีย่ริงกิต

ป่ 2565 ป่ 2566 ป่ 2567
ค้่าใช้จ่าย่ในการ
ด้ำาเนินงานรวม

1,017,431.43 1,028,050.11 1,039,915.82 3,085,397.36

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 11/2564 เมื�อว้นทั้ี� 23 
พฤศจิกาย่น 2564 (ย่กเว้น
กรรมการทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ 
CIMB Bank Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ 
ซึี�งไม่ได้้เข้าร่วมประชุมแลูะ 
งด้ออกเสีย่งในวาระนี�) เห็นค้วร 
อนุม้ติราย่การด้้งกลู่าว
เนื�องจากเป็นราย่การสน้บุสนุน
ธุรกิจปกติของธนาค้าร 

CGS-CIMB Securities 
(Thailand) Co., Ltd. 
(CGS-CIMB) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ
เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารแก้ไขส้ญ่ญ่าการให้บุริการทั้ี�ทั้ำาร่วมก้บุ CGS-CIMB  
ในส่วนของการแบุ่งราย่ได้้จากธุรกิจ EDB ทั้ี�ส้ด้ส่วน 
ร้อย่ลูะ 50:50 ค้่าบุริการให้ค้ำาปรึกษา รวมถึึงเพ่�มค้่าใช้จ่าย่
ในการด้ำาเนินงาน (Base Fee) กรณีผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่

นอกจากนี� ธนาค้ารเข้าทั้ำาส้ญ่ญ่าใหม่ก้บุ CGS-CIMB 
สองฉบุ้บุ ได้้แก่ ส้ญ่ญ่าการประมวลูผ่ลูข้อมูลูส่วนบุุค้ค้ลู 
(Data Processing Agreement) แลูะส้ญ่ญ่าการเป็นต้วแทั้น
จำาหน่าย่ (Selling Agent Agreement)

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การธุรกิจปกติของธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 12/2564 เมื�อว้นทั้ี� 15  
ธน้วาค้ม 2564 (ย่กเว้นกรรมการ 
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้
เข้าร่วมประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งใน
วาระนี�) เห็นค้วรอนุม้ติราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
ธุรกิจปกติของธนาค้าร 

iCIMB (MSC) Sdn Bhd 
(iCIMB) เป็นบุริษ้ทั้
ในกลูุ่มทั้ี�มีกลูุ่มซีีไอเอ็มบีุ 
เป็นผู่้ถึือหุ้นใหญ่่

ธนาค้ารใช้บุริการงาน Feedback Form จาก iCIMB โด้ย่มี
การค้ิด้ค้่าใช้จ่าย่ในการด้ำาเนินการ (OPEX) ด้้งนี�
1. การพ้ฒนา/การผ่นวกแบุบุฟัอร์ม - ค้ิด้ค้่าบุริการ 

ค้ร้�งเด้ีย่วจากประมาณการปริมาณการใช้งานในระย่ะเวลูา  
5 ป่ โด้ย่มีค้่าใช้จ่าย่รวม 185,304.36 บุาทั้

2. การดู้แลูแลูะสน้บุสนุน - ค้ิด้ค้่าบุริการระย่ะเวลูา 5 ป่  
ตามจำานวนการยื่�นแบุบุฟัอร์มราย่ป่ทั้ี�เกิด้ขึ�นจริง โด้ย่มี 
ค้่าบุริการรวม 279,890.11 บุาทั้

การชำาระค้่าบุริการจะค้รอบุค้ลุูมระย่ะเวลูา 5 ป่ ตาม
กำาหนด้การด้้งนี�
- ป่ทั้ี� 1  ชำาระ  333,369.95  บุาทั้
- ป่ทั้ี� 2  ชำาระ  50,582.49  บุาทั้
- ป่ทั้ี� 3  ชำาระ  41,239.20  บุาทั้
- ป่ทั้ี� 4  ชำาระ  19,866.65  บุาทั้
- ป่ทั้ี� 5  ชำาระ  20,136.18  บุาทั้

ราย่การด้้งกลู่าวถึือเป็นราย่การสน้บุสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาค้าร

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร
ค้ร้�งทั้ี� 12/2564 เมื�อว้นทั้ี� 15  
ธน้วาค้ม 2564 (ย่กเว้นกรรมการ 
ทั้ี�เป็นต้วแทั้นของ CIMB Bank 
Bhd ทั้ี�มีส่วนได้้เสีย่ซึี�งไม่ได้้ 
เข้าร่วมประชุมแลูะงด้ออกเสีย่งใน 
วาระนี�) เห็นค้วรอนุม้ติราย่การ
ด้้งกลู่าว เนื�องจากเป็นราย่การ
สน้บุสนุนธุรกิจปกติของธนาค้าร 
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-				รายการสินเชื่อ	เงินฝาก	และภาระผูู้กพัน
ก. ธนาค้ารมีเงินให้สินเชื�อ ภาระผู่กพ้น แลูะเงินฝากก้บุกิจการทั้ี�ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ หรือกรรมการหรือผู่้บุริหารระด้้บุ
ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป หรือตำาแหน่งเทีั้ย่บุเทั้่า ถึือหุ้นรวมก้นต้�งแต่ร้อย่ลูะ 10 ขึ�นไปของทุั้นทั้ี�ชำาระแลู้วของ
กิจการน้�น ด้้งนี�

ลู้านบุาทั้

งบุการเงินเฉพาะธนาค้าร

  
การ
ถึือหุ้น
(%)

2564

รายชื่อบริษัท

เงินให้
สินเชื�อ
ค้งค้้าง

ราย่การ
ระหว่าง

ธนาค้ารแลูะ
ตลูาด้เงิน

(สินทั้ร้พย่์)
ภาระ

ผู่กพ้น
สินทั้ร้พย่์

อื�น
เงิน

ร้บุฝาก

ราย่การ
ระหว่าง

ธนาค้ารแลูะ
ตลูาด้เงิน

(หนี�สิน)
เงิน

กู้ย่ืม หนี�สินอื�น มีผู่้บุริหารร่วมก้น

บริษัทย่อยที่ถือหุ้น
โดยธนาคารโดยตรง

บุริษ้ทั้ ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ออโต้ จำาก้ด้ 26,128 - - 6 243 - - - 99.99 นาย่ต้น  ค้ีทั้ จิน
นางสาวศศิมา ทั้องสม้ค้ร
นางสาวปิย่วรรณ 
เธีย่รพรานนทั้์
นาย่สุวด้ิศ  ดิ้สถึาพร
นาย่ไพศาลู ธรรมโพธิทั้อง

บุริษ้ทั้ เวิลูด้์ลูีส จำาก้ด้ 740 - - 7 355 - - - 99.99 นาย่เจส้น ลูีออง ก๊อก ยิ่ว
นาย่ย่อง เทีั้ย่น ลูิม
นาย่มนตรี พ่วงพูลู
นางสาวพรภ้ทั้ร 
อาทั้รสมบุ้ติ
นางสาวเพ็ญ่พร กำาพ่สิริ

บุริษ้ทั้ ซีีทั้ี ค้อลูลู์ จำาก้ด้ - - - - 13 - - - 99.99 นาย่ต้น  ค้ีทั้ จิน
นางสาวพ้ทั้ย่า 
อุปพ้นธ์พฤทั้ธิ�
นางสาวศศิมา ทั้องสม้ค้ร
นางสาวอรอนงค้์ 
อุด้มก้านตรง

บริษัทใหญ่

CIMB Bank Bhd - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 94.83 ด้าโต๊ะ โรเบิุร์ต แชบุ เด้๊า เม็ง
ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น 
อาฮ์ม้ด้

ส้ญ่ญ่าแลูกเปลูี�ย่นอ้ตราด้อกเบุี�ย่

- ร้บุอ้ตราด้อกเบุี�ย่ค้งทั้ี� - - 25,720 - - - - -

- ร้บุอ้ตราด้อกเบุี�ย่ลูอย่ต้ว - - 13,437 - - - - -

ส้ญ่ญ่าแลูกเปลูี�ย่นเงินตรา
ต่างประเทั้ศทั้้นทีั้แลูะลู่วงหน้า

- ส้ญ่ญ่าซืี�อ - - 13,529 - - - - -

ส้ญ่ญ่าแลูกเปลูี�ย่นเงินตรา
ต่างประเทั้ศแลูะอ้ตราด้อกเบุี�ย่

- ส้ญ่ญ่าซืี�อ - - 6,702 - - - - -

- ส้ญ่ญ่าขาย่ - - 581 - - - - -

อนุพ้นธ์ด้้านเค้รด้ิต

- ส้ญ่ญ่าขาย่ - - 6,111 - - - - -
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ลู้านบุาทั้

งบุการเงินเฉพาะธนาค้าร

  
การ
ถึือหุ้น
(%)

2564

รายชื่อบริษัท

เงินให้
สินเชื�อ
ค้งค้้าง

ราย่การ
ระหว่าง

ธนาค้ารแลูะ
ตลูาด้เงิน

(สินทั้ร้พย่์)
ภาระ

ผู่กพ้น
สินทั้ร้พย่์

อื�น
เงิน

ร้บุฝาก

ราย่การ
ระหว่าง

ธนาค้ารแลูะ
ตลูาด้เงิน

(หนี�สิน)
เงิน

กู้ย่ืม หนี�สินอื�น มีผู่้บุริหารร่วมก้น

บริษัทภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - -

CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - -

บุริษ้ทั้บุริหารสินทั้ร้พย่์ 
สาทั้ร จำาก้ด้

- - - 1 797 - - 8 นาย่เศรษฐจ้กร ลีูย่ากาศ

กิจการร่วมค้า
ของกลุ่มบริษัทใหญ่

บุริษ้ทั้หลู้กทั้ร้พย่์ 
ซีีจีเอส-ซีีไอเอ็มบุี
(ประเทั้ศไทั้ย่) จำาก้ด้ - - - - 734 3 - -

ส้ญ่ญ่าแลูกเปลีู�ย่นเงินตรา
ต่างประเทั้ศทั้้นทั้ีแลูะลู่วงหน้า

- ส้ญ่ญ่าขาย่ - - 2 - - - - -

อนุพ้นธ์ด้้านตราสารทัุ้น

- ส้ญ่ญ่าซืี�อ - - 767 - - - - -

บุริษ้ทั้หลู้กทั้ร้พย่์จ้ด้การกองทุั้น
พรินซีิเพ่ลู จำาก้ด้ - - - 20 830 - - 2 นาย่เจส้น ลูีออง ก๊อก ยิ่ว

บุคคลหร่อกิจการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกัน

531 - 877 - 442 - - 1

ธนาค้ารจ่าย่ด้อกเบุี�ย่สำาหร้บุเงินฝากจากกิจการแลูะบุุค้ค้ลูทั้ี�เกี�ย่วข้องก้นในอ้ตราปกติสำาหร้บุผู่้ฝากเงินทั้้�วไป
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ข. ธนาค้ารไม่มีบุุค้ค้ลูทั้ี�อาจมีค้วามข้ด้แย่้งถึือหุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่หรือบุริษ้ทั้ร่วมของธนาค้ารรวมก้นเกินกว่าร้อย่ลูะ 5  ของ
จำานวนหุ้นทั้ี�มีสิทั้ธิออกเสีย่งของบุริษ้ทั้ย่่อย่หรือบุริษ้ทั้ร่วมของธนาค้าร

-   ค้วามเป็นมาของราย่การระหว่างก้นแลูะค้วามสมเหตุสมผ่ลูของราย่การ
ราย่การระหว่างก้นซึี�งธนาค้ารมีเงินให้สินเชื�อแลูะภาระผู่กพ้นก้บุกรรมการหรือผู่้บุริหารระด้้บุผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ 
ขึ�นไปหรือตำาแหน่งเทั้ีย่บุเทั้่าน้�น  เป็นการให้กู้ยื่มซึี�งเป็นสว้สดิ้การของธนาค้าร อ้ตราด้อกเบุี�ย่ทั้ี�ใช้เป็นอ้ตราด้อกเบุี�ย่
สว้สด้ิการสำาหร้บุพน้กงานของธนาค้าร  ราย่การระหว่างก้นซีึ�งธนาค้ารมีเงินให้สินเชื�อ ภาระผู่กพ้น แลูะเงินฝากแก่
กิจการทั้ี�ธนาค้ารหรือบุริษ้ทั้ย่่อย่ กรรมการหรือผู่้บุริหารระด้้บุผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป หรือตำาแหน่งเทั้ีย่บุเทั้่า 
ถึือหุ้นรวมก้นต้�งแต่ร้อย่ลูะ 10 ขึ�นไปของทัุ้นทั้ี�ชำาระแลู้วของกิจการ  บุางส่วนเป็นเงินกู้ทั้ี�โอนมาจากการค้วบุรวมกิจการ 
ก้บุธนาค้าร  บุางส่วนมาจากการปร้บุปรุงโค้รงสร้างหนี�ของลููกหนี� แลูะบุางส่วนเป็นเงินให้สินเชื�อใหม่ โด้ย่ใช้อ้ตราด้อกเบุี�ย่
ตามอ้ตราตลูาด้ทั้้�วไปแลูะเป็นเงื�อนไขปกติของการทั้ำาธุรกิจ

-   ข้�นตอนการอนุม้ติราย่การระหว่างก้นแลูะมาตรการคุ้้มค้รองผู่้ลูงทัุ้น
ตามข้อบุ้งค้้บุของธนาค้าร การอนุม้ติราย่การระหว่างก้นของธนาค้ารจะต้องผ่่านข้�นตอนในการพ่จารณาอนุม้ติตาม
นโย่บุาย่ ระเบีุย่บุปฏิิบุ้ติของธนาค้าร รวมทั้้�งต้องผ่่านการวิเค้ราะห์แลูะการให้ค้วามเห็นชอบุของค้ณะกรรมการทั้ี�มีอำานาจ
หน้าทั้ี�ทั้ี�เกี�ย่วข้อง ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ แลูะค้ณะกรรมการธนาค้าร โด้ย่ผู่้บุริหารหรือกรรมการทีั้�มีส่วนได้้เสีย่ 
ในเรื�องน้�นๆ จะไม่เข้าร่วมพ่จารณาอนุม้ติในเรื�องด้้งกลู่าว

-  แนวโน้มการทั้ำาราย่การระหว่างก้นในอนาค้ต
การทั้ำาราย่การระหว่างก้นของธนาค้าร เป็นราย่การซีึ�งเป็นการด้ำาเนินธุรกิจทั้้�วไป  โด้ย่ทัุ้กราย่การได้้ด้ำาเนินการตาม 
ข้�นตอนแลูะวิธีปฏิิบุ้ติในการอนุม้ติตามทีั้�กำาหนด้ แลูะสอด้ค้ลู้องก้บุหลู้กเกณฑ์์ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทีั้�เกี�ย่วข้อง 
มีค้วามเป็นไปได้้ว่าการทั้ำาราย่การระหว่างก้นในอนาค้ตจะย่้งค้งเกิด้ขึ�นตามการด้ำาเนินธุรกิจของธนาค้าร  ซีึ�งธนาค้าร 
ได้้มีการกำาหนด้ข้�นตอนแลูะวิธีปฏิิบุ้ติในการอนุม้ติแลูะทั้บุทั้วนราย่การอย่่างช้ด้เจนไว้แลู้ว
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน
งบการเงินย้อนหลัง	3	ปี

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ	1	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้มีอำานาจควบคุม	

ผูู้้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผู้ิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
	 และการเงิน	และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ	2	 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
	 และผูู้้บริหารของธนาคารในธนาคาร	บริษัทย่อย	บริษัทอื่น	
	 หร่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง	

เอกสารแนบ	3	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
	 และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน

เอกสารแนบ	4	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
	 เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ	5	 นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ	
	 และจรรยาบรรณธุรกิจ	(ฉบับเต็ม)	

เอกสารแนบ	6	 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ	7	 กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ	8	 รายงานความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
	 ต่อรายงานทางการเงิน

เอกสารแนบ	9	 รายงานของผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารแนบ	10	 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สรุปฐานะการเงินของ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 แลูะ ว้นทั้ี� 1 
มกราค้ม พ.ศ. 2563 ผ่ลูการด้ำาเนินงานแลูะอ้ตราส่วนทั้างการเงินทั้ี�สำาค้้ญ่ของ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) 
สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 แลูะ พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
31	ธันวาคม 31 ธ้นวาค้ม 1 มกราค้ม
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บุาทั้ บุาทั้

สินทรัพย์  

เงินสด้ 817,779,386 917,689,843 1,350,614,011

ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงินสุทั้ธิ 9,261,643,964 6,188,677,940 5,926,869,512

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น 31,302,996,216 35,233,559,419 31,951,657,955

สินทั้ร้พย่์ตราสารอนุพ้นธ์ทั้างการเงิน 46,418,710,687 57,560,610,597 43,459,245,755

เงินลูงทัุ้นสุทั้ธิ 74,279,241,219 61,490,898,712 53,989,591,607

เงินลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่สุทั้ธิ 2,904,440,639 2,933,315,115 2,208,315,115

เงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี�แลูะด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุสุทั้ธิ 202,709,335,507 217,575,772,174 224,778,419,827

ทั้ร้พย่์สินรอการขาย่สุทั้ธิ 1,004,249,273 909,229,206 894,230,172

ทั้ี�ด้ิน อาค้ารแลูะอุปกรณ์สุทั้ธิ 3,654,669,922 3,184,960,352 3,339,032,032

สินทั้ร้พย่์สิทั้ธิการใช้สุทั้ธิ 165,335,747 231,112,349 240,214,966

สินทั้ร้พย่์ ไม่มีต้วตนสุทั้ธิ 917,575,324 920,772,733 1,015,531,376

สินทั้ร้พย่์ภาษีเงินได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชี 769,150,376 - 276,466,080

เงินวางหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 13,660,011,269 16,051,131,778 14,967,549,671

ลููกหนี�จากการขาย่สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่า
   ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นแลูะเงินลูงทุั้น 5,805,942,605 3,051,557,703 6,431,343,941

สินทั้ร้พย่์อื�นสุทั้ธิ 1,208,125,459 1,450,159,918 1,861,442,869

รวมสินทั้ร้พย่์ 394,879,207,593 407,699,447,839 392,690,524,889

งบการเงิน
ย้้อนหลััง 3 ปีี

169 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
31	ธันวาคม 31 ธ้นวาค้ม 1 มกราค้ม
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บุาทั้ บุาทั้

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ  

หนี�สิน  

เงินร้บุฝาก 182,778,838,078 194,149,733,163 199,132,082,337

ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน 55,396,711,208 47,094,775,120 43,155,864,541

หนี�สินจ่าย่คื้นเมื�อทั้วงถึาม 432,383,333 256,215,690 268,816,305

หนี�สินทั้างการเงินทีั้�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทุั้น 17,743,842,598 28,948,798,788 24,422,519,906

หนี�สินตราสารอนุพ้นธ์ทั้างการเงิน 42,707,621,778 57,221,163,685 44,659,756,168

ตราสารหนี�ทั้ี�ออกแลูะเงินกู้ย่ืม 29,466,009,167 19,449,377,487 23,818,667,017

หนี�สินตามส้ญ่ญ่าเช่า 168,573,732 233,549,214 240,214,966

ประมาณการหนี�สิน 2,490,519,884 2,512,525,405 2,359,219,094

หนี�สินภาษีเงินได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชี - 29,749,582 -

เงินร้บุหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 14,885,571,233 12,111,017,104 9,158,264,057

เจ้าหนี�จากการซีื�อสินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่า
   ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นแลูะเงินลูงทัุ้น 5,456,623,472 3,805,723,315 5,614,819,508

หนี�สินอื�น 3,294,044,122 2,655,088,383 3,001,524,762

รวมหนี�สิน 354,820,738,605 368,467,716,936 355,831,748,661

170   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
31	ธันวาคม 31 ธ้นวาค้ม 1 มกราค้ม
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บุาทั้ บุาทั้

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ	(ต่อ)  

ส่วนของเจ้าของ  

ทัุ้นเรือนหุ้น  

ทัุ้นจด้ทั้ะเบุีย่น
   หุ้นสาม้ญ่ 34,822,261,748 หุ้น
   มูลูค้่าทั้ี�ตราไว้หุ้นลูะ 0.50 บุาทั้

17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ทัุ้นทั้ี�ออกแลูะชำาระแลู้ว
   หุ้นสาม้ญ่ 34,822,261,748 หุ้น
   มูลูค้่าทั้ี�ตราไว้หุ้นลูะ 0.50 บุาทั้

17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ส่วนเกินมูลูค้่าหุ้นสาม้ญ่ 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854

องค้์ประกอบุอื�นของส่วนของเจ้าของ 1,127,058,864 1,593,402,211 1,310,987,496

ส่วนเกินจากการเปลูี�ย่นแปลูงส่วนได้้เสีย่
   ของธนาค้ารในบุริษ้ทั้ย่่อย่ - - -

กำาไรสะสม  

จ้ด้สรรแลู้ว - สำารองตามกฎหมาย่ 574,030,000 536,200,000 403,980,000

ย้่งไม่ได้้จ้ด้สรร 10,800,283,396 9,545,031,964 7,586,712,004

รวมส่วนของเจ้าของ 40,058,468,988 39,231,730,903 36,858,776,228

รวมหนี�สินแลูะส่วนของเจ้าของ 394,879,207,593 407,699,447,839 392,690,524,889

171 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่	31	ธันวาคม

พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท บุาทั้ บุาทั้

ราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่ 9,387,300,163 11,201,604,569 13,649,194,419

ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบุี�ย่ (2,693,116,653) (4,054,796,751) (5,465,461,170)

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 6,694,183,510 7,146,807,818 8,183,733,249

ราย่ได้้ค้่าธรรมเนีย่มแลูะบุริการ 1,322,580,543 1,152,370,880 1,535,745,658

ค้่าใช้จ่าย่ค้่าธรรมเนีย่มแลูะบุริการ (401,185,743) (359,666,589) (370,326,208)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 921,394,800 792,704,291 1,165,419,450

กำาไร (ขาด้ทุั้น) สุทั้ธิจากเค้รื�องมือทั้างการเงิน  

   ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น 1,150,650,828 940,068,305 (176,978,157)

กำาไรสุทั้ธิจากเงินลูงทัุ้น 322,398,612 306,009,145 343,978,417

กำาไรสุทั้ธิจากการขาย่สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพ - 45,184,134 -

ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงานอื�นๆ 890,708,086 1,650,540,439 137,640,997

รวมราย่ได้้จากการด้ำาเนินงาน 9,979,335,836 10,881,314,132 9,653,793,956

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  

  ค้่าใช้จ่าย่เกี�ย่วก้บุพน้กงาน 3,617,756,188 3,555,060,193 4,367,809,334

  ค้่าตอบุแทั้นกรรมการ 16,395,200 11,451,500 11,507,000

  ค้่าใช้จ่าย่เกี�ย่วก้บุอาค้ารสถึานทั้ี�แลูะอุปกรณ์ 731,198,035 649,001,726 1,050,453,383

  ค้่าภาษีอากร 285,287,620 396,209,137 397,538,486

  อื�นๆ 1,337,595,498 1,891,063,068 1,173,413,223

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 5,988,232,541 6,502,785,624 7,000,721,426

ผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น 2,398,832,776 1,852,458,534 -

หนี�สูญ่แลูะหนี�สงส้ย่จะสูญ่ - - 1,406,052,259

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 1,592,270,519 2,526,069,974 1,247,020,271

ค้่าใช้จ่าย่ภาษีเงินได้้ (158,262,635) (311,794,035) (318,004,626)

กำาไรสุทั้ธิสำาหร้บุป่ 1,434,007,884 2,214,275,939 929,015,645

172   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่	31	ธันวาคม

พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท บุาทั้ บุาทั้

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น   

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
			กำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง  

กำาไรจากการว้ด้มูลูค้่าเงินลูงทัุ้นเผ่ื�อขาย่ - - 472,498,608

(ขาด้ทัุ้น) กำาไรจากการว้ด้มูลูค้่าเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�
   ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น (839,780,330) 237,077,203 -

(ขาด้ทัุ้น) กำาไรจากการว้ด้มูลูค้่ายุ่ติธรรมเค้รื�องมือทั้ี�ใช้
   สำาหร้บุการป้องก้นค้วามเสี�ย่งในกระแสเงินสด้ (166,467,983) 270,828,601 (54,736,432)

ขาด้ทัุ้นจากการแปลูงค้่างบุการเงิน
   จากการด้ำาเนินงานในต่างประเทั้ศ (7,673,400) (5,674,282) (16,238,529)

ภาษีเงินได้้ทั้ี�เกี�ย่วก้บุราย่การทั้ี�จะถึูกจ้ด้ประเภทั้
   ราย่การใหม่เข้าไปไว้ ในกำาไรหรือขาด้ทัุ้นในภาย่หลู้ง 203,022,741 (101,638,137) (52,189,142)

รวมราย่การทั้ี�จะถึูกจ้ด้ประเภทั้ราย่การใหม่เข้าไปไว้ ใน
   กำาไรหรือขาด้ทัุ้นในภาย่หลู้ง (810,898,972) 400,593,385 349,334,505

รายการที่ ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
			กำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง  

การเปลีู�ย่นแปลูงในส่วนเกินทัุ้นจากการตีราค้าสินทั้ร้พย่์ 653,177,627 - -

กำาไร (ขาด้ทัุ้น) จากเงินลูงทัุ้นในตราสารทัุ้นทั้ี�กำาหนด้ให้
   ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น 29,545,581 (4,745,397) -

ขาด้ทัุ้นจากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�กำาหนด้ให้ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
   มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นอ้นเนื�องมาจาก
   ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต (356,174,788) (109,829,298) -

การว้ด้มูลูค้่าใหม่ของภาระผู่กพ้นผ่ลูประโย่ชน์
   หลู้งออกจากงาน 183,738,595 48,387,513 (229,255,158)

ภาษีเงินได้้ทั้ี�เกี�ย่วก้บุราย่การทั้ี�ไม่ถึูกจ้ด้ประเภทั้
   ราย่การใหม่เข้าไปไว้ ในกำาไรหรือขาด้ทัุ้นในภาย่หลู้ง (132,546,533) (1,616,159) -

รวมรายการที่ ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
			กำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง 377,740,482 (67,803,341) (229,255,158)

รวม	(ขาดทุน)	กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น (433,158,490) 332,790,044 120,079,347

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 1,000,849,394 2,547,065,983 1,049,094,992

173 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท บุาทั้ บุาทั้

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ  

ส่วนทีั้�เป็นของผู่้ถืึอหุ้นของธนาค้าร 1,434,007,884 2,214,275,939 929,015,645

ส่วนทีั้�เป็นของส่วนได้้เสีย่ทั้ี�ไม่มีอำานาจค้วบุคุ้ม - - -

1,434,007,884 2,214,275,939 929,015,645

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนทีั้�เป็นของผู่้ถืึอหุ้นของธนาค้าร 1,000,849,394 2,547,065,983 1,049,094,992

ส่วนทีั้�เป็นของส่วนได้้เสีย่ทั้ี�ไม่มีอำานาจค้วบุคุ้ม - - -

1,000,849,394 2,547,065,983 1,049,094,992

กำาไรต่อหุ้นสำาหรับกำาไรส่วนท่ีเป็นของผูู้้ถือหุ้นของธนาคาร  

กำาไรต่อหุ้นข้�นพ่�นฐาน (บุาทั้ต่อหุ้น) 0.04 0.06 0.03

จำานวนหุ้นสาม้ญ่ทั้ี�ถ้ึวเฉลีู�ย่ถึ่วงนำ�าหน้ก (หุ้น) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

174   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บุาทั้ บุาทั้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

กำาไรก่อนภาษีเงินได้้ 1,592,270,519 2,526,069,974    1,247,020,271 

ราย่การปร้บุกระทั้บุกำาไรก่อนภาษีเงินได้้เป็น  

   เงินสด้ร้บุ (จ่าย่) จากกิจกรรมด้ำาเนินงาน  

   ค้่าเสื�อมราค้าแลูะราย่จ่าย่ต้ด้บุ้ญ่ชี 598,269,940 608,622,299      409,743,630 

   ผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น 2,398,832,776 1,852,458,534                      -   

   หนี�สูญ่แลูะหนี�สงส้ย่จะสูญ่ - -    1,406,052,259 

   ผ่ลูประโย่ชน์ของพน้กงานทั้ี�จ่าย่โด้ย่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ 41,180,537 25,854,417 41,716,546

   สำารองจากการประมาณการหนี�สิน 297,635,017 138,769,927 161,484,027

   ขาด้ทุั้น (กลู้บุราย่การ) จากการด้้อย่ค้่า
      ทั้ร้พย่์สินรอการขาย่แลูะสินทั้ร้พย่์อื�น 27,820,226 (2,936,179) (1,689,129)

   กำาไรจากอ้ตราแลูกเปลูี�ย่นเงินตราต่างประเทั้ศ
      ของตราสารหนี�ทั้ี�ออกแลูะเงินกู้ย่ืมแลูะตราสารอนุพ้นธ์ (1,960,122,162) (920,746,834) (926,288,301)

   ขาด้ทุั้น (กำาไร) ทั้ี�ย้่งไม่เกิด้ขึ�นจริงจากการปร้บุมูลูค้่า
      สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
      ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น / เงินลูงทัุ้น 2,491,548,095 510,273,026  (2,128,477,621)

   กำาไรจากการขาย่เงินลูงทุั้น (322,398,612) (306,009,145)     (343,978,417)

   กำาไรจากการจำาหน่าย่อาค้ารแลูะอุปกรณ์ (9,775,090) (5,363,272) (10,105,201)

   ขาด้ทัุ้นจากการต้ด้จำาหน่าย่อาค้าร อุปกรณ์แลูะสินทั้ร้พย่์ไม่มีต้วตน 91,267,769 102,249,659 19,481,182

   ขาด้ทัุ้นจากการด้้อย่ค้่าอาค้ารแลูะอุปกรณ์แลูะสินทั้ร้พย่์ไม่มีต้วตน 6,485,778 138,703,033                      -   

   กำาไรจากการโอนส่วนเกินทัุ้นจากการตีราค้าสินทั้ร้พย่์ (4,996,499) -                      -   

   กำาไรจากการเปลูี�ย่นแปลูงเงื�อนไขแลูะย่กเลูิกส้ญ่ญ่าเช่า (1,045,281) (446,664)                      -   

   (กำาไร) ขาด้ทัุ้นจากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�กำาหนด้ให้
      แสด้งด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม (699,830,595) 966,869,263

   

2,802,923,204 

   ด้อกเบุี�ย่ร้บุ (9,387,300,163) (11,201,604,569) (13,649,194,419)

   เงินปันผ่ลูร้บุ (12,445,667) (755,659,304) (8,427,415)

   ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบุี�ย่ 2,693,116,653 4,054,796,751 5,465,461,170

ขาดทุนจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
			สินทรัพย์และหนี�สินดำาเนินงาน (2,159,486,759) (2,268,099,084) (5,514,278,214)
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บุาทั้ บุาทั้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มข้�น)	ลดลง  

   ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน (3,070,771,059) (265,895,214)    479,808,747 

   สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
      ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น / เงินลูงทัุ้นเพ่�อค้้า 112,946,949 (2,422,500,233) (7,600,214,256)

   เงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี� 12,888,257,250 6,165,353,391 (13,636,192,583)

   ทั้ร้พย่์สินรอการขาย่ 36,089,605 74,906,856 47,158,444

   เงินวางหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 2,391,120,509 (1,083,582,107) (8,914,605,805)

   สินทั้ร้พย่์อื�น (279,797,570) 147,675,240        696,514,279 

หนี�สินดำาเนินงานเพิ่มข้�น	(ลดลง)  

   เงินร้บุฝาก (11,370,895,085) (4,982,349,174) 13,917,044,998 

   ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน 8,301,936,088 3,938,910,579 (1,199,158,714)

   หนี�สินจ่าย่ค้ืนเมื�อทั้วงถึาม 176,167,643 (12,600,615) (110,175,143)

   ประมาณการหนี�สิน (160,297,536) (181,922,457) (143,437,882)

   เงินร้บุหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 2,774,554,129 2,952,753,047 5,247,770,035

   หนี�สินอื�น 616,257,033 (6,947,129)    117,760,845 

เงินสดได้มาจาก	(ใช้ ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 10,256,081,197 2,055,703,100 (16,612,005,249)

   ด้อกเบุี�ย่ร้บุ 8,424,132,846 10,064,766,872 10,726,606,726 

   ด้อกเบุี�ย่จ่าย่ (3,036,794,473) (6,322,698,867) (6,579,515,960)

   ภาษีจ่าย่ (519,136,606) (160,468,867) 121,054,277

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 15,124,282,964 5,637,302,238 (12,343,860,206)
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บุาทั้ บุาทั้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสด้จ่าย่ในการซีื�อเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
    มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น  / หลู้กทั้ร้พย่์เผ่ื�อขาย่ (46,972,029,478) (36,098,538,904) (27,549,333,482)

เงินสด้ร้บุจากการจำาหน่าย่แลูะไถึ่ถึอนเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�
    ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น  /
    หลู้กทั้ร้พย่์เผ่ื�อขาย่ 35,650,374,631 31,097,145,355 42,795,057,786

เงินสด้จ่าย่ในการซีื�อเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
    ราค้าทุั้นต้ด้จำาหน่าย่ / ตราสารหนี�ทั้ี�จะถึือจนค้รบุกำาหนด้ (2,841,930,760) (2,605,255,006) (4,192,283,404)

เงินสด้ร้บุจากการไถึ่ถึอนเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
    ราค้าทุั้นต้ด้จำาหน่าย่ / ตราสารหนี�ทั้ี�จะถึือจนค้รบุกำาหนด้ 659,950,000 461,800,000 4,731,280,000

เงินสด้ร้บุจากการร้บุชำาระหนี�เงินลูงทัุ้นในลููกหนี� - - 788,253

เงินสด้ร้บุจากการจำาหน่าย่เงินลูงทัุ้นทั้้�วไป - - 2,564,090

เงินสด้จ่าย่ในการซีื�อเงินลูงทัุ้นในตราสารทัุ้นทั้ี�กำาหนด้ให้ว้ด้มูลูค้่า
    ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น (399,566) -                      -   

เงินสด้ร้บุจากการลูด้ทัุ้นเงินลูงทัุ้นในตราสารทัุ้นทั้ี�กำาหนด้ให้ว้ด้
    มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น 690,050 9,791,713                      -   

เงินสด้จ่าย่เพ่�มทัุ้นเงินลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่ - (725,000,000)                      -   

เงินสด้ร้บุจากการลูด้ทัุ้นเงินลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่ 28,874,475 -                      -   

เงินสด้จ่าย่จากการซีื�ออาค้ารแลูะอุปกรณ์ (151,936,679) (164,644,697) (250,101,510)

เงินสด้ร้บุจากการขาย่อาค้ารแลูะอุปกรณ์ 13,592,757 6,963,414 7,577,958

เงินสด้จ่าย่ซีื�อสินทั้ร้พย่์ ไม่มีต้วตน (360,769,028) (403,693,296) (667,017,974)

เงินปันผ่ลูร้บุ 12,445,667 755,659,304 8,427,415

ด้อกเบุี�ย่ร้บุ 1,361,455,277 1,220,332,892 2,283,217,733

เงินสด้สุทั้ธิ (ใช้ ไปใน) ได้้มาจากกิจกรรมลูงทัุ้น (12,599,682,654) (6,445,439,225) 17,170,176,865
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ) งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บุาทั้ บุาทั้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

เงินสด้ร้บุจากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทุั้นแลูะการกู้ย่ืมเงิน 22,736,811,210 6,287,130,122 12,703,354,793 

เงินสด้จ่าย่จากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทุั้นแลูะการกู้ย่ืมเงิน (25,097,656,632) (5,657,251,431) (17,909,088,000)

เงินปันผ่ลูจ่าย่ (174,111,309) (174,111,309)                    -   

เงินสด้จ่าย่ชำาระหนี�สินตามส้ญ่ญ่าเช่า (81,884,555) (74,879,569)                    -   

เงินสดสุทธิ	(ใช้ ไปใน)	ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,616,841,286) 380,887,813 (5,205,733,207)

กำาไรจากการแปลูงค้่างบุการเงินจากการด้ำาเนินงานในต่างประเทั้ศ (7,669,481) (5,674,994) (15,953,935)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (99,910,457) (432,924,168) (395,370,483)

เงินสด้แลูะราย่การเทั้ีย่บุเทั้่าเงินสด้ ณ ว้นต้นป่ 917,689,843 1,350,614,011 1,745,984,494

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายปี 817,779,386 917,689,843 1,350,614,011

 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด	  

ราย่การทั้ี�มิใช่เงินสด้  

   ร้บุโอนทั้ร้พย่์สินรอการขาย่จากทั้ี�ด้ิน อาค้าร แลูะอุปกรณ์ 85,175,078 39,281,470 89,686,806

   ต้ด้จำาหน่าย่ส่วนเกินหรือส่วนลูด้อ้ตราด้อกเบุี�ย่ 448,375,550 381,042,146 124,753,905

   ลููกหนี�จากการขาย่เงินลูงทัุ้น - 52,608,586                    -   
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(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินของธนาคาร 31	Dec	21 31 Dec 20 31 Dec 19

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อ้ตรากำาไรข้�นต้น (%) 71.1 64.3 61.6

อ้ตรากำาไรสุทั้ธิ (%) 14.4 20.3 9.6

อ้ตราผ่ลูตอบุแทั้นผู่้ถืึอหุ้น (%) 3.6 5.8 2.6

อ้ตราด้อกเบุี�ย่ร้บุ(1) (%) 4.3 4.6 6.0

อ้ตราด้อกเบุี�ย่จ่าย่(2) (%) 1.0 1.5 2.1

ส่วนต่างอ้ตราด้อกเบุี�ย่(3) (%) 3.2 3.1 3.9

อ้ตราผ่ลูตอบุแทั้นจากการลูงทุั้น (%) 2.0 3.0 2.6

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อ้ตราส่วนค้่าใช้จ่าย่ต่อราย่ได้้ (%) 60.0 59.8 73.0

อ้ตราส่วนราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่สุทั้ธิต่อสินทั้ร้พย่์ (%) 2.1 2.1 2.6

อ้ตราผ่ลูตอบุแทั้นจากสินทั้ร้พย่์ (%) 0.4 0.5 0.3

อ้ตราการหมุนของสินทั้ร้พย่์ (เทั้่า) 0.02 0.03 0.03

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		

อ้ตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู่้ถืึอหุ้น (เทั้่า) 9.3 10.0 9.6

อ้ตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ย่ืม(4) (%) 99.6 102.2 103.6

อ้ตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (modified LDR)(5)(%) 87.8 88.0 96.8

อ้ตราส่วนเงินฝากต่อหนี�สินรวม (%) 51.0 53.4 56.0

เงินกองทัุ้นต่อสินทั้ร้พย่์เสี�ย่ง (%) 21.8 20.8 17.4

อ้ตราส่วนเงินกองทัุ้นข้�นทั้ี� 1 (%) 15.7 14.9 12.4

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์	

อ้ตราส่วนค้่าเผ่ื�อหนี�สงส้ย่จะสูญ่ต่อสินเชื�อรวม แลูะด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุ (%) 3.4 3.9 4.3

อ้ตราส่วนหนี�สูญ่ต่อสินเชื�อรวม แลูะด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุ(%) 0.5 0.7 0.6

อ้ตราส่วนเงินให้สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพต่อสินเชื�อรวม(6) (%) 3.6 4.5 4.6

อ้ตราส่วนด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุต่อสินเชื�อรวม แลูะด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุ (%) 2.0 1.4 1.4

หมายเหตุ:	
(1) อ้ตราด้อกเบุี�ย่ร้บุ = ราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่ / (เงินให้สินเชื�อเฉลูี�ย่+ราย่การระหว่างธนาค้ารทั้ี�มีด้อกเบุี�ย่เฉลูี�ย่)
(2) อ้ตราด้อกเบุี�ย่จ่าย่ = ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบุี�ย่ / (เงินฝากเฉลูี�ย่+เงินกู้ย่ืมเฉลูี�ย่+หนี�สินจ่าย่ค้ืนเมื�อทั้วงถึามเฉลูี�ย่+ราย่การระหว่างธนาค้ารทั้ี�

มีด้อกเบุี�ย่เฉลูี�ย่)
(3) ส่วนต่างอ้ตราด้อกเบุี�ย่ = อ้ตราด้อกเบุี�ย่ร้บุ-อ้ตราด้อกเบุี�ย่จ่าย่
(4) อ้ตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยื่ม = เงินให้สินเชื�อ / (เงินฝาก+หนี�สินจ่าย่เมื�อทั้วงถึาม+เงินกู้ย่ืม)
(5) อ้ตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (Modified LDR) = (เงินให้สินเชื�อสุทั้ธิจากราย่ได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชี+เงินให้สินเชื�อซีึ�งค้ำ�าประก้นโด้ย่ธนาค้ารอื�น

+เงินให้สินเชื�อแก่สถึาบุ้นการเงิน) / (เงินฝาก+ต้�วแลูกเงิน+หุ้นกู้+ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ทั้างการเงินบุางประเภทั้)
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 (6) อ้ตราส่วนเงินให้สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพต่อสินเชื�อรวม ค้ำานวณตามหลู้กเกณฑ์์ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่

สรุปฐานะการเงินของ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) แลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
แลูะว้นทั้ี� 1 มกราค้ม พ.ศ. 2563 ผ่ลูการด้ำาเนินงานแลูะอ้ตราส่วนทั้างการเงินทั้ี�สำาค้้ญ่ของ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ 
(มหาชน) แลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 แลูะ พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
31	ธันวาคม 31 ธ้นวาค้ม 1 มกราค้ม
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บุาทั้ บุาทั้

สินทรัพย์  

เงินสด้ 818,440,867 918,593,772 1,351,567,764

ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงินสุทั้ธิ 9,455,816,054 6,357,266,941 6,142,911,903

สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทุั้น 31,302,996,216 35,233,559,419 31,951,657,955

สินทั้ร้พย่์ตราสารอนุพ้นธ์ทั้างการเงิน 46,418,710,687 57,560,610,597 43,459,245,755

เงินลูงทัุ้นสุทั้ธิ 74,281,241,219 61,492,898,712 53,991,591,607

เงินลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่สุทั้ธิ - - -

เงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี�แลูะด้อกเบุี�ย่ค้้างร้บุสุทั้ธิ 207,848,614,377 221,843,843,591 231,909,656,051

ทั้ร้พย่์สินรอการขาย่สุทั้ธิ 1,158,138,258 1,082,474,739 1,123,900,062

ทั้ี�ด้ิน อาค้ารแลูะอุปกรณ์สุทั้ธิ 3,726,817,658 3,265,886,780 3,428,635,255

สินทั้ร้พย่์สิทั้ธิการใช้สุทั้ธิ 207,527,142 293,567,543 303,242,182

สินทั้ร้พย่์ ไม่มีต้วตนสุทั้ธิ 965,308,458 970,407,387 1,061,691,787

สินทั้ร้พย่์ภาษีเงินได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชี 1,356,191,043 671,711,434 756,836,833

เงินวางหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 13,660,011,269 16,051,131,778 14,967,549,671

ลููกหนี�จากการขาย่สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่า
   ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นแลูะเงินลูงทัุ้น 5,805,942,605 3,051,557,703 6,431,343,941

สินทั้ร้พย่์อื�นสุทั้ธิ 1,508,115,950 1,733,638,801 2,276,984,858

รวมสินทั้ร้พย่์ 398,513,871,803 410,527,149,197 399,156,815,624

180   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



 
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ) งบการเงินรวม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
31	ธันวาคม 31 ธ้นวาค้ม 1 มกราค้ม
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บุาทั้ บุาทั้

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ  

หนี�สิน  

เงินร้บุฝาก 182,167,494,511 193,955,570,315 199,034,749,068

ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน 55,396,711,208 47,094,775,120 43,155,864,541

หนี�สินจ่าย่ค้ืนเมื�อทั้วงถึาม 432,383,333 256,215,690 268,816,305

หนี�สินทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น 17,743,842,598 28,948,798,788 24,422,519,906

หนี�สินตราสารอนุพ้นธ์ทั้างการเงิน 42,707,621,778 57,221,163,685 44,659,756,168

ตราสารหนี�ทั้ี�ออกแลูะเงินกู้ย่ืม 29,466,009,167 19,449,377,487 25,818,667,017

หนี�สินตามส้ญ่ญ่าเช่า 211,554,318 296,677,054 303,242,182

ประมาณการหนี�สิน 2,640,424,488 2,679,569,475 2,515,595,573

หนี�สินภาษีเงินได้้รอต้ด้บุ้ญ่ชี - 37,854,384 -

เงินร้บุหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 14,885,571,233 12,111,017,104 9,158,264,057

เจ้าหนี�จากการซีื�อสินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่า
   ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นแลูะเงินลูงทุั้น 5,456,623,472 3,805,723,315 5,614,819,508

หนี�สินอื�น 4,002,771,029 3,126,548,220 4,102,518,536

รวมหนี�สิน 355,111,007,135 368,983,290,637 359,054,812,861

181 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ) งบการเงินรวม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
31	ธันวาคม 31 ธ้นวาค้ม 1 มกราค้ม
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

บาท บุาทั้ บุาทั้

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ	(ต่อ)  

ส่วนของเจ้าของ  

ทัุ้นเรือนหุ้น  

ทัุ้นจด้ทั้ะเบีุย่น
   หุ้นสาม้ญ่ 34,822,261,748 หุ้น
   มูลูค้่าทั้ี�ตราไว้หุ้นลูะ 0.50 บุาทั้

17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ทัุ้นทั้ี�ออกแลูะชำาระแลู้ว
   หุ้นสาม้ญ่ 34,822,261,748 หุ้น
   มูลูค้่าทั้ี�ตราไว้หุ้นลูะ 0.50 บุาทั้

17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ส่วนเกินมูลูค้่าหุ้นสาม้ญ่ 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854

องค้์ประกอบุอื�นของส่วนของเจ้าของ 1,100,842,521 1,541,465,035 1,266,454,961

ส่วนเกินจากการเปลูี�ย่นแปลูงส่วนได้้เสีย่
   ของธนาค้ารในบุริษ้ทั้ย่่อย่ (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751)

กำาไรสะสม  

จ้ด้สรรแลู้ว - สำารองตามกฎหมาย่ 574,030,000 536,200,000 403,980,000

ย้่งไม่ได้้จ้ด้สรร 14,213,649,170 11,951,850,548 10,917,224,825

รวมส่วนของเจ้าของ 43,402,864,668 41,543,858,560 40,102,002,763

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 398,513,871,803 410,527,149,197 399,156,815,624

182   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท บุาทั้ บุาทั้

ราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่ 12,645,063,559 15,011,724,895 17,105,532,589

ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบุี�ย่ (2,694,158,690) (4,072,358,247) (5,513,358,198)

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 9,950,904,869 10,939,366,648 11,592,174,391

ราย่ได้้ค้่าธรรมเนีย่มแลูะบุริการ 2,023,350,881 1,629,614,706 2,476,081,102

ค้่าใช้จ่าย่ค้่าธรรมเนีย่มแลูะบุริการ (430,029,636) (373,875,155) (385,927,966)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,593,321,245 1,255,739,551 2,090,153,136

กำาไร (ขาด้ทัุ้น) สุทั้ธิจากเค้รื�องมือทั้างการเงิน  

   ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น 1,150,650,828 940,068,305 (176,978,157)

กำาไรสุทั้ธิจากเงินลูงทัุ้น 322,398,612 306,009,145 343,978,417

กำาไรสุทั้ธิจากการขาย่สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพ - 113,136,112 398,585,923

ราย่ได้้จากการด้ำาเนินงานอื�นๆ 1,330,075,199 1,372,733,807 511,589,578

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 14,347,350,753 14,927,053,568 14,759,503,288

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  

  ค้่าใช้จ่าย่เกี�ย่วก้บุพน้กงาน 4,294,927,207 4,258,267,208 5,045,384,493

  ค้่าตอบุแทั้นกรรมการ 16,683,200 11,740,100 11,811,200

  ค้่าใช้จ่าย่เกี�ย่วก้บุอาค้ารสถึานทั้ี�แลูะอุปกรณ์ 927,116,425 834,725,076 1,213,316,406

  ค้่าภาษีอากร 288,040,736 410,391,115 433,029,282

  อื�นๆ 2,649,154,158 3,384,090,654 2,674,236,169

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ 8,175,921,726 8,899,214,153 9,377,777,550

ผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น 3,319,339,362 4,468,266,285 -

หนี�สูญ่แลูะหนี�สงส้ย่จะสูญ่ - - 2,793,070,098

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 2,852,089,665 1,559,573,130 2,588,655,640

ค้่าใช้จ่าย่ภาษีเงินได้้ (411,534,591) (268,991,026) (570,846,561)

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 2,440,555,074 1,290,582,104 2,017,809,079

183 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ) งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท บุาทั้ บุาทั้

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น   

รายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
			กำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง  

กำาไรจากการว้ด้มูลูค้่าเงินลูงทัุ้นเผ่ื�อขาย่ - - 472,498,608

(ขาด้ทัุ้น) กำาไรจากการว้ด้มูลูค้่าเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�
  ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น (839,780,330) 237,077,203 -

(ขาด้ทัุ้น) กำาไรจากการว้ด้มูลูค้่ายุ่ติธรรมเค้รื�องมือทั้ี�ใช้
   สำาหร้บุการป้องก้นค้วามเสี�ย่งในกระแสเงินสด้ (166,467,983) 270,828,601 (54,736,432)

ขาด้ทัุ้นจากการแปลูงค้่างบุการเงิน
   จากการด้ำาเนินงานในต่างประเทั้ศ (7,673,400) (5,674,282) (16,238,529)

ภาษีเงินได้้ทีั้�เกี�ย่วก้บุราย่การทั้ี�จะถึูกจ้ด้ประเภทั้
   ราย่การใหม่เข้าไปไว้ ในกำาไรหรือขาด้ทัุ้นในภาย่หลู้ง 203,022,741 (101,638,137) (52,189,142)

รวมรายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
			กำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง (810,898,972) 400,593,385 349,334,505

รายการท่ีไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
			กำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง  

การเปลีู�ย่นแปลูงในส่วนเกินทัุ้นจากการตีราค้าสินทั้ร้พย่์ 653,177,627 - -

กำาไร (ขาด้ทุั้น) จากเงินลูงทุั้นในตราสารทุั้นทั้ี�กำาหนด้ให้
  ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น 29,545,581 (4,745,397) -

ขาด้ทัุ้นจากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�กำาหนด้ให้ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
  มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นอ้นเนื�องมาจาก
  ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต (356,174,788) (109,829,298) -

การว้ด้มูลูค้่าใหม่ของภาระผู่กพ้นผ่ลูประโย่ชน์
   หลู้งออกจากงาน 215,889,637 39,131,711 (257,808,214)

ภาษีเงินได้้ทีั้�เกี�ย่วก้บุราย่การทั้ี�ไม่ถึูกจ้ด้ประเภทั้
   ราย่การใหม่เข้าไปไว้ ในกำาไรหรือขาด้ทัุ้นในภาย่หลู้ง (138,976,742) 235,002 5,710,612

รวมรายการท่ีไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
			กำาไรหร่อขาดทุนในภายหลัง 403,461,315 (75,207,982) (252,097,602)

รวม	(ขาดทุน)	กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น (407,437,657) 325,385,403 97,236,903

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2,033,117,417 1,615,967,507 2,115,045,982

184   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ) งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท บุาทั้ บุาทั้

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ  

ส่วนทั้ี�เป็นของผู่้ถืึอหุ้นของธนาค้าร 2,440,555,074 1,290,582,104 2,017,809,079

ส่วนทั้ี�เป็นของส่วนได้้เสีย่ทั้ี�ไม่มีอำานาจค้วบุคุ้ม - - -

2,440,555,074 1,290,582,104 2,017,809,079

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนทั้ี�เป็นของผู่้ถืึอหุ้นของธนาค้าร 2,033,117,417 1,615,967,507 2,115,045,982

ส่วนทั้ี�เป็นของส่วนได้้เสีย่ทั้ี�ไม่มีอำานาจค้วบุคุ้ม - - -

2,033,117,417 1,615,967,507 2,115,045,982

กำาไรต่อหุ้นสำาหรับกำาไรส่วนท่ีเป็นของผูู้้ถือหุ้นของธนาคาร  

กำาไรต่อหุ้นข้�นพ่�นฐาน (บุาทั้ต่อหุ้น) 0.07 0.04 0.06

จำานวนหุ้นสาม้ญ่ทั้ี�ถ้ึวเฉลีู�ย่ถึ่วงนำ�าหน้ก (หุ้น) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

185 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บุาทั้ บุาทั้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

กำาไรก่อนภาษีเงินได้้ 2,852,089,665 1,559,573,130 2,588,655,640

ราย่การปร้บุกระทั้บุกำาไรก่อนภาษีเงินได้้เป็น  

   เงินสด้ร้บุ (จ่าย่) จากกิจกรรมด้ำาเนินงาน  

   ค้่าเสื�อมราค้าแลูะราย่จ่าย่ต้ด้บุ้ญ่ชี 682,833,735 691,322,108 433,202,518

   ผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น 3,319,339,362 4,468,266,285 -

   หนี�สูญ่แลูะหนี�สงส้ย่จะสูญ่ - - 2,793,070,098

   ผ่ลูประโย่ชน์ของพน้กงานทั้ี�จ่าย่โด้ย่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์์ 41,180,537 25,854,417 41,716,546

   สำารองจากการประมาณการหนี�สิน 318,059,767 155,711,110 196,402,040

   ขาด้ทุั้นจากการด้้อย่ค้่าทั้ร้พย่์สินรอการขาย่แลูะสินทั้ร้พย่์อื�น 927,332,677 1,038,298,688 1,015,432,235

   กำาไรจากอ้ตราแลูกเปลูี�ย่นเงินตราต่างประเทั้ศ
      ของตราสารหนี�ทั้ี�ออกแลูะเงินกู้ย่ืมแลูะตราสารอนุพ้นธ์ (1,960,122,162) (920,746,834) (926,288,301)

   ขาด้ทุั้น (กำาไร) ทั้ี�ย้่งไม่เกิด้ขึ�นจริงจากการปร้บุมูลูค้่าสินทั้ร้พย่์
      ทั้างการเงินทีั้�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือ
      ขาด้ทัุ้น  / เงินลูงทุั้น

2,491,548,095 510,273,026 (2,128,477,621)

   กำาไรจากการขาย่เงินลูงทุั้น (322,398,612) (306,009,145) (343,978,417)

   กำาไรจากการจำาหน่าย่อาค้ารแลูะอุปกรณ์ (9,775,090) (5,995,613) (11,871,882)

   ขาด้ทัุ้นจากการต้ด้จำาหน่าย่อาค้าร อุปกรณ์แลูะสินทั้ร้พย่์ไม่มีต้วตน 92,694,163 102,322,778 19,481,182

   ขาด้ทัุ้นจากการด้้อย่ค้่าอาค้ารแลูะอุปกรณ์แลูะสินทั้ร้พย่์ไม่มีต้วตน 6,485,778 138,703,033 -

   กำาไรจากการโอนส่วนเกินทัุ้นจากการตีราค้าสินทั้ร้พย่์ (4,996,499) - -

   กำาไรจากการเปลูี�ย่นแปลูงเงื�อนไขแลูะย่กเลูิกส้ญ่ญ่าเช่า (1,058,782) (446,664) -

   (กำาไร) ขาด้ทุั้นจากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�กำาหนด้ให้
      แสด้งด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม (699,830,595) 966,869,263 2,802,923,204

   ด้อกเบุี�ย่ร้บุ (12,645,063,559) (15,011,724,895) (17,105,532,589)

   เงินปันผ่ลูร้บุ (12,445,667) (10,245,396) (8,427,415)

   ค้่าใช้จ่าย่ด้อกเบีุ�ย่ 2,694,158,690 4,072,358,247 5,513,358,198

ขาดทุนจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
			สินทรัพย์และหนี�สินดำาเนินงาน (2,229,968,497) (2,525,616,462) (5,120,334,564)
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ) งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ.	2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บาท บุาทั้ บุาทั้

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มข้�น)	ลดลง  

   ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน (3,096,354,150) (218,441,823) 369,701,908

   สินทั้ร้พย่์ทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
       ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น / เงินลูงทัุ้นเพ่�อค้้า 112,946,949 (2,422,500,233) (7,600,214,256)

   เงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี� 8,673,112,091 3,129,138,978 (19,047,433,045)

   ทั้ร้พย่์สินรอการขาย่ 1,573,414,269 2,370,568,529 2,129,637,570

   เงินวางหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 2,391,120,509 (1,083,582,107) (8,914,605,805)

   สินทั้ร้พย่์อื�น (302,858,902) 227,503,689 570,912,384

หนี�สินดำาเนินงานเพิ่มข้�น	(ลดลง)  

   เงินร้บุฝาก (11,788,075,804) (5,079,178,753) 13,934,243,959

   ราย่การระหว่างธนาค้ารแลูะตลูาด้เงิน 8,301,936,088 3,938,910,579 (1,199,158,714)

   หนี�สินจ่าย่ค้ืนเมื�อทั้วงถึาม 176,167,643 (12,600,615) (110,175,143)

   ประมาณการหนี�สิน (162,834,181) (196,101,384) (143,437,882)

   เงินร้บุหลู้กประก้นของตราสารอนุพ้นธ์ 2,774,554,129 2,952,753,047 5,247,770,035

   หนี�สินอื�น 849,144,728 (492,699,496) 250,726,537

เงินสดได้มาจาก	(ใช้ ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 7,272,304,872 588,153,949 (19,632,367,016)

   ด้อกเบุี�ย่ร้บุ 11,684,693,808 13,875,785,186 14,165,286,507

   ด้อกเบุี�ย่จ่าย่ (3,036,806,166) (6,346,278,712) (6,627,413,485)

   ภาษีจ่าย่ (691,359,415) (381,355,767) (164,761,796)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 15,228,833,099 7,736,304,656 (12,259,255,790)
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ) งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บุาทั้ บุาทั้ บุาทั้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสด้จ่าย่ในการซีื�อเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
    มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้นเบุ็ด้เสร็จอื�น  / หลู้กทั้ร้พย่์เผ่ื�อขาย่ (46,972,029,478) (36,098,538,904) (27,549,333,482)

เงินสด้ร้บุจากการจำาหน่าย่แลูะไถึ่ถึอนเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�
    ทีั้�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรขาด้ทัุ้น
    เบุ็ด้เสร็จอื�น  / หลู้กทั้ร้พย่์เผ่ื�อขาย่

35,650,374,631 31,097,145,355 42,795,057,786

เงินสด้จ่าย่ในการซีื�อเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
    ราค้าทัุ้นต้ด้จำาหน่าย่ / ตราสารหนี�ทั้ี�จะถึือจนค้รบุกำาหนด้ (2,841,930,760) (2,605,255,006) (4,194,283,404)

เงินสด้ร้บุจากการไถึ่ถึอนเงินลูงทัุ้นในตราสารหนี�ทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่
    ราค้าทัุ้นต้ด้จำาหน่าย่ / ตราสารหนี�ทั้ี�จะถึือจนค้รบุกำาหนด้ 659,950,000 461,800,000 4,731,280,000

เงินสด้ร้บุจากการร้บุชำาระหนี�เงินลูงทัุ้นในลููกหนี� - - 788,253

เงินสด้ร้บุจากการจำาหน่าย่เงินลูงทัุ้นทั้้�วไป - - 2,564,090

เงินสด้จ่าย่ในการซีื�อเงินลูงทัุ้นในตราสารทุั้นทั้ี�กำาหนด้ให้ว้ด้มูลูค้่า
    ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น (399,566) - -

เงินสด้ร้บุจากการลูด้ทัุ้นเงินลูงทัุ้นในตราสารทัุ้นทั้ี�กำาหนด้ให้ว้ด้มูลูค้่า
    ด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรมผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้น 690,050 9,791,713 -

เงินสด้จ่าย่เพ่�มทัุ้นเงินลูงทุั้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่ - - -

เงินสด้ร้บุจากการลูด้ทัุ้นเงินลูงทัุ้นในบุริษ้ทั้ย่่อย่ - - -

เงินสด้จ่าย่จากการซีื�ออาค้ารแลูะอุปกรณ์ (175,320,940) (186,002,100) (295,357,042)

เงินสด้ร้บุจากการขาย่อาค้ารแลูะอุปกรณ์ 13,592,742 7,600,355 9,342,879

เงินสด้จ่าย่ซีื�อสินทั้ร้พย่์ ไม่มีต้วตน (375,505,010) (423,145,279) (708,309,652)

เงินปันผ่ลูร้บุ 12,445,667 10,245,396 8,427,415

ด้อกเบีุ�ย่ร้บุ 1,361,497,777 1,220,375,449 2,283,245,525

เงินสดสุทธิ	(ใช้ ไปใน)	ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (12,666,634,887) (6,505,983,021) 17,083,422,368
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ) งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

(ปร้บุปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

บุาทั้ บุาทั้ บุาทั้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

เงินสด้ร้บุจากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นแลูะการกู้ย่ืมเงิน 22,736,811,210 6,287,130,122 12,703,354,793

เงินสด้จ่าย่จากหนี�สินทั้างการเงินทั้ี�ว้ด้มูลูค้่าด้้วย่มูลูค้่ายุ่ติธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาด้ทัุ้นแลูะการกู้ย่ืมเงิน (25,097,656,632) (7,657,251,430) (17,909,088,000)

เงินปันผ่ลูจ่าย่ (174,111,309) (174,111,309) -

เงินสด้จ่าย่ชำาระหนี�สินตามส้ญ่ญ่าเช่า (119,724,905) (113,388,016) -

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,654,681,636) (1,657,620,633) (5,205,733,207)

กำาไรจากการแปลูงค้่างบุการเงินจากการด้ำาเนินงานในต่างประเทั้ศ (7,669,481) (5,674,994) (15,953,935)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (100,152,905) (432,973,992) (397,520,564)

เงินสด้แลูะราย่การเทั้ีย่บุเทั้่าเงินสด้ ณ ว้นต้นป่ 918,593,772 1,351,567,764 1,749,088,328

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันปลายปี 818,440,867 918,593,772 1,351,567,764

 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด	  

ราย่การทั้ี�มิใช่เงินสด้  

   ร้บุโอนทั้ร้พย่์สินรอการขาย่จากทั้ี�ด้ิน อาค้าร แลูะอุปกรณ์ 85,175,078 39,281,470 89,686,806

   ต้ด้จำาหน่าย่ส่วนเกินหรือส่วนลูด้อ้ตราด้อกเบุี�ย่ 448,375,550 381,042,146 124,753,905

   ลููกหนี�จากการขาย่เงินลูงทัุ้น - 52,608,586                  -   

(ปรับปรุงใหม่) (ปร้บุปรุงใหม่)
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธนาคาร 31	Dec	21 31 Dec 20 31 Dec 19

อ้ตราส่วนราย่ได้้ด้อกเบุี�ย่สุทั้ธิต่อสินทั้ร้พย่์ (%) 3.1 3.2 3.5

อ้ตราผ่ลูตอบุแทั้นต่อส่วนของเจ้าของ (%) 5.8 3.1 5.3

อ้ตราผ่ลูตอบุแทั้นต่อสินทั้ร้พย่์ (%) 0.6 0.3 0.5

อ้ตราส่วนค้่าใช้จ่าย่ต่อราย่ได้้ (%) 57.0 59.6 63.5

อ้ตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก (modified LDR) (%) 90.9 90.5 100.4

อ้ตราส่วนเงินให้สินเชื�อด้้อย่คุ้ณภาพต่อ

   สินเชื�อรวม (%) 3.7 4.6 4.7

เงินกองทัุ้นต่อสินทั้ร้พย่์เสี�ย่ง (%) 22.4 21.4 18.0

อ้ตราส่วนเงินกองทัุ้นช้�นทั้ี� 1 (%) 16.3 15.6 13.1
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ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง
อายุ 70 ปี

1. ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการธนาค้าร
กรรมการ แลูะประธานสำารอง
ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น 
สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 5 พฤศจิกาย่น 2551

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Member of the Malaysian Institute of Accountants

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd  
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
ราย้ลัะเอีย้ดเกี�ย้วกับกรรมการ ผู้้้บริหาร ผู้้้มีอำานาจควบคุม 
ผู้้้ที่ี� ได้รับมอบหมาย้ให้รับผู้ิดชอบส้งสุดในสาย้งานบัญชีแลัะการเงิน
แลัะเลัขานุการบริษััที่ ณ 31 ธัันวาคม 2564
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การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	
-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

1 ส.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น ทั้ี�ปรึกษา CIMB Bank Bhd 
2555 - ปัจจุบุ้น Trustee Yu Cai Foundation

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

มี.ค้. 2562 - 1 ก.ค้. 2564 ประธานกรรมการ Malaysian Investment Banking Association
พ.ค้. 2562 - 1 ก.ค้. 2564 กรรมการ Asian Banking School Sdn Bhd 
ก.ค้. 2558 - 1 ก.ค้. 2564 ประธานกรรมการ CIMB Investment Bank Bhd
พ.ย่. 2562 - 1 ก.ค้. 2563 กรรมการ  Pure Circle Limited
พ.ย่. 2558 - พ.ค้. 2561 ประธานกรรมการ CIMB-Principal Asset Management Bhd
ส.ค้. 2558 - ธ.ค้. 2561 Trustee CIMB Foundation 
2549 - ก.พ. 2558 กรรมการทั้ี�มิใช่ผู่้บุริหาร CIMB Group Holdings Bhd 
2549 - ก.พ. 2558 ทั้ี�ปรึกษา CIMB Investment Bank Bhd
2548 - 2559 ประธานกรรมการ Tanjong PCL 
2548 - 2557 กรรมการ CIMB Securities International Pte Ltd 
2542 - 2549 กรรมการบุริหาร CIMB Investment Bank Bhd
2536 - 2542 ประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร CIMB Investment Bank Bhd

ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น 
สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 26 มิถึุนาย่น 2563

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง 17,551 หุ้น
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

นาย้อนนต์  สิริแสงที่ักษัิณ
อายุ 69 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าเอกร้ฐประศาสนศาสตร์ดุ้ษฎีบุ้ณฑ์ิต บุ้ณฑ์ิตกิตติมศ้กด้ิ� มหาวิทั้ย่าลู้ย่กรุงเทั้พธนบุุรี 
 ปริญ่ญ่าโทั้บุริหารธุรกิจมหาบุ้ณฑ์ิต มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์
 ปริญ่ญ่าตรีวิทั้ย่าศาสตร์บุ้ณฑ์ิต (ธรณีวิทั้ย่า) จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่
 หลู้กสูตรผู่้บุริหารระด้้บุสูง (วตทั้.) รุ่นทั้ี� 1 สถึาบุ้นวิทั้ย่าการตลูาด้ทัุ้น
 ประกาศนีย่บุ้ตร Project Investment Appraisal and Management แลูะประกาศนีย่บุ้ตร 

Global  Leadership จาก Harvard University ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Cyber Resilience โด้ย่ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session 
 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2563 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ  บุมจ. สหยู่เนี�ย่น
  กรรมการตรวจสอบุ 
  แลูะกรรมการสรรหา
  แลูะกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น
2559 - ปัจจุบุ้น กรรมการ แลูะกรรมการ บุมจ. บุ้านปู
  บุรรษ้ทั้ภิบุาลูแลูะสรรหา

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2562 - ปัจจุบุ้น ประธานกรรมการ  บุจ. ไทั้ย่อีสเทั้ิร์น กรุ๊ป โฮลูด้ิ�ง

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2555 - ต.ค้. 2564 กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (มาเลูเซีีย่)
2555 - ต.ค้. 2564  กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (มาเลูเซีีย่)
2555 -  2 ก.ย่. 2563 ประธานกรรมการ Vencorex Holding
2555 - 1 ก.ย่. 2563 ประธานกรรมการ PTTGC International Private Limited
2555 - 1 ก.ย่. 2563 ประธานกรรมการ PTT International (Netherlands) B.V.
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ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

2557 - 1 ก.ย่. 2563 ประธานกรรมการ PTTGC International America Corporation
2557  - 2 ก.ย่. 2563 ประธานกรรมการ NatureWorks LLC
2557 - 1 ก.ย่. 2563 ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
2550 - 2562 กรรมการสภาสถึาบุ้น สถึาบุ้นเทั้ค้โนโลูย่ีพระจอมเกลู้า
  ผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ เจ้าคุ้ณทั้หาร ลูาด้กระบุ้ง
2561 - 2562 กรรมการ แลูะ บุมจ. พีทั้ีทั้ี โกลูบุอลู เค้มิค้อลู
  กรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
2557 - 2561 กรรมการ แลูะประธาน บุมจ. พีทั้ีทั้ี โกลูบุอลู เค้มิค้อลู
  กรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
2552 - 2560 กรรมการอิสระ  บุมจ. บุริหารสินทั้ร้พย่์ กรุงเทั้พพาณิชย่์
  ประธานกรรมการตรวจสอบุ 
  แลูะประธานกรรมการสรรหา
  แลูะพ่จารณาค้่าตอบุแทั้น
2558 - 2560 ห้วหน้าค้ณะทั้ำางาน การพ้ฒนาค้ลู้สเตอร์ภาค้อุตสาหกรรมแห่งอนาค้ต
  กลูุ่ม Bioeconomy (New S-Curve)
2557 - 2558 ค้ณะกรรมาธิการปฏิิรูป สมาชิกสภาปฏิิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
  วิทั้ย่าศาสตร์ เทั้ค้โนโลูย่ี 
  วิจ้ย่ นว้ตกรรมแลูะ
  ทั้ร้พย่์สินทั้างปัญ่ญ่า แลูะ
  ค้ณะกรรมาธิการพลู้งงาน

ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบุ

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
26 มิถึุนาย่น 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุลั
อายุ 63 ปี

3.
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าเอก ปร้ชญ่าดุ้ษฎีบุ้ณฑ์ิตกิตติมศ้กด้ิ� มหาวิทั้ย่าลู้ย่เวสเทั้ิร์น
 ปริญ่ญ่าโทั้ บุริหารธุรกิจมหาบุ้ณฑ์ิต (การเงิน) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์
 ปริญ่ญ่าตรี นิติศาสตร์บุ้ณฑ์ิต มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์
 ปริญ่ญ่าตรี บุริหารธุรกิจบุ้ณฑ์ิต (บุ้ญ่ชีแลูะการเงิน) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตรประกาศนีย่บุ้ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นทั้ี� 31/2018  
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตรวิทั้ย่าการผู่้นำาไทั้ย่-จีน รุ่นทั้ี� 1 โด้ย่มหาวิทั้ย่าลู้ย่ห้วเฉีย่วเฉลูิมพระเกีย่รติ ร่วมก้บุ  
    มหาวิทั้ย่าลู้ย่ปักกิ�ง        
 TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นทั้ี� 5 
 โด้ย่ สมาค้มบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นไทั้ย่ร่วมก้บุ สถึาบุ้น IMD ประเทั้ศสวิสเซีอร์แลูนด้์     
 หลู้กสูตรประกาศนีย่บุ้ตรธรรมาภิบุาลูทั้างการแพทั้ย่์สำาหร้บุผู่้บุริหารระด้้บุสูง รุ่นทั้ี� 5
    โด้ย่ สถึาบุ้นพระปกเกลู้าแลูะแพทั้ย่สภา
 หลู้กสูตรผู่้บุริหารระด้้บุสูงด้้านวิทั้ย่าการพลู้งงาน รุ่นทั้ี� 8 โด้ย่ สถึาบุ้นวิทั้ย่าการพลู้งงาน
 หลู้กสูตร “ภูมิพลู้งแผ่่นด้ิน” สำาหร้บุผู่้บุริหารระด้้บุสูง รุ่นทั้ี� 2 โด้ย่ จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่
 หลู้กสูตรน้กบุริหารระด้้บุสูง “ธรรมศาสตร์เพ่�อส้งค้ม” (นมธ.) รุ่นทั้ี� 2 โด้ย่มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์
 การบุริหารจ้ด้การด้้านค้วามม้�นค้งข้�นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นทั้ี� 4 โด้ย่ สมาค้มวิทั้ย่าลู้ย่ป้องก้นราชอาณาจ้กร  
 หลู้กสูตรวิทั้ย่าการประก้นภ้ย่ระด้้บุสูง (วปส.) รุ่นทั้ี� 2 โด้ย่ สถึาบุ้นวิทั้ย่าการประก้นภ้ย่ระด้้บุสูง
 หลู้กสูตรผู่้บุริหารระด้้บุสูงด้้านการค้้าแลูะการพาณิชย่์ (TEPCOT) รุ่นทั้ี� 5 
 โด้ย่ สถึาบุ้นวิทั้ย่าการการค้้า มหาวิทั้ย่าลู้ย่หอการค้้าไทั้ย่
 หลู้กสูตรต่อต้านการทัุ้จริตสำาหร้บุผู่้บุริหารระด้้บุสูง รุ่น 2/2012 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตรผู่้บุริหารระด้้บุสูง สถึาบุ้นวิทั้ย่าการตลูาด้ทัุ้น (วตทั้.) รุ่นทั้ี� 12 โด้ย่ สถึาบุ้นวิทั้ย่าการตลูาด้ทัุ้น
 Director Certification Program (DCP 16/2002)  สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 Correspondent Banking Seminar โด้ย่ DB (Asia Pacific) Training Centre Pte Ltd
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Cyber Resilience โด้ย่ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
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การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

พ.ค้. 2564 -ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ บุมจ. เมเจอร์ ซีีนีเพลู็กซี์ กรุ๊ป
มี.ค้. 2564 -ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ รองประธาน บุมจ. ไรมอน แลูนด้์
  ค้ณะกรรมการบุริษ้ทั้ 
  ประธานค้ณะกรรมการ
  ตรวจสอบุ แลูะกรรมการสรรหา
  แลูะพ่จารณาค้่าตอบุแทั้น
2561 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ  บุมจ. อมตะ วีเอ็น
  แลูะประธานกรรมการตรวจสอบุ

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

พ.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการค้ณะกรรมการ บุจ. เค้รือเจริญ่โภค้ภ้ณฑ์ ์ 
  ข้บุเค้ลูื�อนการกำาก้บุ
  ดู้แลูกิจการ ค้วามเสี�ย่ง 
  แลูะการตรวจสอบุ
ก.พ. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ บุจ. เอค้อมเมิร์ซี กรุ๊ป
  แลูะประธานกรรมการ
เม.ย่. 2563 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ  Amata Township Long Thanh Join Stock Company
  ประธานกรรมการ แลูะ
  ประธานกรรมการตรวจสอบุ
พ.ค้. 2563 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ  Amata City Long Thanh Join Stock Company
  ประธานกรรมการ แลูะ
  ประธานกรรมการตรวจสอบุ
2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ โค้รงการการสร้างแนวร่วมปฏิิบุ้ติของภาค้เอกชนไทั้ย่
   ในการต่อต้านการทัุ้จริต (CAC)
2561 - ปัจจุบุ้น กรรมการ ค้ณะกรรมการพ้ฒนาค้วามเข้มแข็งด้้านจีนศึกษา
   มหาวิทั้ย่าลู้ย่ห้วเฉีย่วเฉลูิมพระเกีย่รติ
2560 - ปัจจุบุ้น กรรมการ ศูนย่์เพ่�มศ้กย่ภาพในการแข่งข้นทั้างธุรกิจ (CBCE)
2554 - ปัจจุบุ้น กรรมการ มูลูนิธิทั้ิสโก้เพ่�อการกุศลู 

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

2561 - 2564 กรรมการอิสระ  Amata City Bien Hoa, Vietnam
  แลูะประธานกรรมการตรวจสอบุ
เม.ย่. 2563 - ก.ย่. 2563 กรรมการอิสระ บุจ. พีเอ็มจี ค้อร์ปอเรช้�น
2561 - 2564 กรรมการอิสระ บุจ. บุริหารสินทั้ร้พย่์ ร้ชค้าร
2561 - ส.ค้. 2562 กรรมการทั้ี�ไม่ใช่ผู่้บุริหาร  ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่
  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบุ
  อนุกรรมการตรวจสอบุ
  อนุกรรมการบุรรษ้ทั้ภิบุาลู
  แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุต่อส้งค้ม
  ประเทั้ศไทั้ย่
2558 - เม.ย่.2564 นาย่กสมาค้ม สมาค้มบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นไทั้ย่ (TLCA)
2558 - เม.ย่.2564 กรรมการทั้ี�ไม่ใช่ผู่้บุริหาร/  สภาธุรกิจตลูาด้ทัุ้นไทั้ย่ (FETCO)
  รองประธานกรรมการ

195 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2558 - 2562  ประธานค้ณะกรรมการ กองทัุ้นพ้ฒนาเงินทัุ้นแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
  โค้รงการ SHIFT Challenge
  Fund Facility Investment
2560 - 2562 กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร  บุมจ. ทั้ิสโก้ ไฟัแนนเชีย่ลูกรุ๊ป   
  แลูะประธานกรรมการบุริหาร
2553 - เม.ย่. 2562 กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร  บุมจ. ทั้ิสโก้ ไฟัแนนเชีย่ลูกรุ๊ป     
  แลูะประธานกรรมการบุริหาร
2553 - 2559 กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร บุมจ. ทั้ิสโก้ ไฟัแนนเชีย่ลูกรุ๊ป 
  แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร
  กลูุ่มทั้ิสโก้
2552 - 2553 กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร  บุมจ. ทั้ิสโก้ ไฟัแนนเชีย่ลูกรุ๊ป  
  แลูะกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่  
2553 - 2562 กรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร  บุมจ. ธนาค้ารทั้ิสโก้
  แลูะประธานกรรมการบุริหาร
2557 - 2561 กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร  บุจ. หลู้กทั้ร้พย่์ ทั้ิสโก้  
  แลูะประธานค้ณะกรรมการ 
  แลูะกรรมการตรวจสอบุ
2557 - 2560 กรรมการอิสระ  บุลูจ. ทั้ิสโก้
  ประธานค้ณะกรรมการ
  แลูะกรรมการตรวจสอบุ
2554 - 2560 กรรมการ บุจ. ศูนย่์การเรีย่นรู้ทั้ิสโก้

ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบุ
กรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น 
สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 20 เมษาย่น 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

นาย้ชาญมน้ สุมาวงศ์
อายุ 65 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา
 ปริญ่ญ่าโทั้ Master of Law, George Washington University ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา
 เนติบุ้ณฑ์ิตไทั้ย่
 ปริญ่ญ่าตรี นิติศาสตร์บุ้ณฑ์ิต (เกีย่รตินิย่มอ้นด้้บุ 2) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นทั้ี� 104/2556 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia                         
 หลู้กสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2562 - ปัจจุบุ้น ผู่้บุริหารสูงสุด้ด้้านกฎหมาย่ บุมจ. พฤกษา เรีย่ลูเอสเตทั้
พ.ค้. 2560 - ปัจจุบุ้น  กรรมการอิสระ  บุมจ. ฟัิน้นซี่า
  กรรมการตรวจสอบุ 
  แลูะกรรมการสรรหาแลูะกำาหนด้
  ค้่าตอบุแทั้น แลูะกำาก้บุดู้แลูกิจการ

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

พ.ค้. 2560 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ บุจ. หลู้กทั้ร้พย่์ ฟัิน้นซี่า

  แลูะกรรมการตรวจสอบุ
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ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

มี.ค้. 2560 - ส.ค้. 2562 ผู่้อำานวย่การ บุมจ. ธนบุุรี เฮลูทั้์แค้ร์ กรุ๊ป
  งานกฎหมาย่กลูุ่ม
พ.ย่. 2554 - ธ.ค้. 2559 ผู่้ช่วย่ผู่้จ้ด้การใหญ่่ บุมจ. ธนาค้ารไทั้ย่พาณิชย่์  
พ.ย่. 2554 - ธ.ค้. 2559 กรรมการบุริษ้ทั้ในเค้รือ   บุมจ. ธนาค้ารไทั้ย่พาณิชย่์
เม.ย่. 2539 - พ.ย่. 2554 Counsellor บุจ. Hunton & Williams (Thailand)
เม.ย่. 2539 - พ.ย่. 2554 Partner บุจ. Hunton & Williams (Thailand)
เม.ย่. 2532 - เม.ย่. 2539 Senior Associate บุจ. ทั้ี�ปรึกษากฎหมาย่สากลู
เม.ย่. 2532 - เม.ย่. 2539 Partner บุจ. ทั้ี�ปรึกษากฎหมาย่สากลู
มิ.ย่. 2530 - เม.ย่. 2532 เลูขานุการ ศาลูแรงงานกลูาง
ต.ค้. 2529 - มิ.ย่. 2530 ผู่้พ่พากษา ศาลูจ้งหว้ด้นค้รราชสีมา
ต.ค้. 2528 - ต.ค้. 2529 ผู่้พ่พากษา ศาลูค้ด้ีเด้็กแลูะเย่าวชนจ้งหว้ด้นค้รราชสีมา
ต.ค้. 2527 - ต.ค้. 2528 ผู่้พ่พากษา ศาลูแขวงสุรินทั้ร์
ต.ค้. 2525 - ต.ค้. 2527 ผู่้ช่วย่ผู่้พ่พากษา ศาลูในกรุงเทั้พมหานค้ร

ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบุ
ประธานกรรมการ Board Risk 
and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 13 ธ้นวาค้ม 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าเอก (ค้อมพ่วเตอร์) University of Kansas  ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา
 ปริญ่ญ่าโทั้ (ค้อมพ่วเตอร์) University of Kansas  ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา
 ปริญ่ญ่าตรี (สถึิติ) Macquarie University ประเทั้ศออสเตรเลูีย่ 
 (Colombo Plan Scholarship)

ดร. รอม หิรัญพฤกษั์
อายุ 67 ปี
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ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร IT Governance (ITG) ร้บุเชิญ่ในฐานะผู่้ส้งเกตการณ์ รุ่นทั้ี� 1/2559 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นทั้ี� 1/2558 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นทั้ี� 14/2557 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นทั้ี� 6/2556 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นทั้ี� 172/2556 
 (ภาย่ใต้การสน้บุสนุนของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่) สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นทั้ี� 1/2556
 หลู้กสูตร Executive Grid Seminar (ร้บุเชิญ่)
 หลู้กสูตร The Four Roles of Leadership Programme 
 ภาย่ใต้การสน้บุสนุนของสำาน้กงานพ้ฒนาวิทั้ย่าศาสตร์แลูะเทั้ค้โนโลูย่ีแห่งชาติ (NSTDA)
 น้กศึกษา วตทั้. รุ่นทั้ี� 1 ของสถึาบุ้นวิทั้ย่าการตลูาด้ทัุ้น ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่
 น้กวิชาการร้บุเชิญ่ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics 

Corporation of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training 
 จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd.
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness: Capital Market Threat Landscape 
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
 หลู้กสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2563 - ปัจจุบุ้น กรรมการผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ สำาน้กงานค้ณะกรรมการร้กษาค้วามม้�นค้ง
  ค้ณะกรรมการนโย่บุาย่ฯ ปลูอด้ภ้ย่ไซีเบุอร์แห่งชาติ (สกมช.)
   กระทั้รวงด้ิจิทั้้ลูเพ่�อเศรษฐกิจแลูะส้งค้ม
2559 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ  บุจ. ชิค้ รีพ้บุบุลูิค้
  แลูะกรรมการตรวจสอบุ
2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการกลู้�นกรอง กระทั้รวงด้ิจิทั้้ลูเพ่�อเศรษฐกิจแลูะส้งค้ม
  ข้อมูลูค้อมพ่วเตอร์
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ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2551 - มี.ค้. 2564 ผู่้จ้ด้การร่วม บุจ. วตทั้. เพ่�อส้งค้ม
2552 - 2563 กรรมการอิสระ บุมจ. หลู้กทั้ร้พย่์ เพ่�อธุรกิจหลู้กทั้ร้พย่์
2560 - 2562 กรรมการผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ ค้ณะกรรมการธุรกรรมอิเลู็กทั้รอนิกส์
2558 - 2562 ทั้ี�ปรึกษาประธานมูลูนิธิ มูลูนิธิแม่ฟั้าหลูวง ในพระบุรมราชูปถึ้มภ์
2558 - 2561 กรรมการผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ สำาน้กงานบุริหารแลูะพ้ฒนาองค้์ค้วามรู้ 
   (องค้์การมหาชน)
2555 - 2561 กรรมการ  ค้ณะกรรมการระบุบุชำาระเงิน ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
  (ผู่้เชี�ย่วชาญ่ระบุบุสารสนเทั้ศ)
2558 - 2560 กรรมการผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ สำาน้กงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซีอฟัต์แวร์แห่งชาติ 
   (องค้์การมหาชน)
2557 - 2560 กรรมการผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ ค้ณะกรรมการบุริหารกองทัุ้นวิจ้ย่แลูะพ้ฒนากิจการ  
   กระจาย่เสีย่ง กิจการโทั้รทั้้ศน์ แลูะกิจการโทั้รค้มนาค้ม  
   เพ่�อประโย่ชน์สาธารณะ
2553 - 2555 กรรมการผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิ ค้ณะกรรมการค้ด้ีพ่เศษ กรมสอบุสวนค้ด้ีพ่เศษ 
   กระทั้รวงยุ่ติธรรม

ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบุ

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 18 เมษาย่น 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ บุ้ญ่ชีมหาบุ้ณฑ์ิต จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่
 ปริญ่ญ่าตรี บุ้ญ่ชีบุ้ณฑ์ิต จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่
 ประกาศนีย่บุ้ตรผู่้สอบุบุ้ญ่ชีช้�นสูง จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่
 ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าตแห่งประเทั้ศไทั้ย่ 
 ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าตทั้ี�ได้้ร้บุค้วามเห็นชอบุจากสำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุ
 หลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
 ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าตในการประเมินระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ใน แลูะระเบุีย่บุวิธีปฏิิบุ้ติ

ในด้้านการลูงทัุ้น แลูะด้้านอื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง กรมการประก้นภ้ย่ กระทั้รวงพาณิชย่์

นาย้นิติ จึงนิจนิรันดร์  
อายุ 63 ปี

6.

200   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นทั้ี� 300/2020 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์                                 
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Cyber Resilience โด้ย่ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่                                                                         
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

30 เม.ย่. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ บุมจ. โนวา เอมไพร์  
25 มี.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ บุมจ. สตาร์ค้ ค้อร์เปอเรช้�น

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

25 มี.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการอิสระ บุจ. เฟั้ลูปส์ ด้อด้์จ    
   อินเตอร์เนช้�นแนลู  ไทั้ย่แลูนด้์
2562 - ปัจจุบุ้น กรรมการในค้ณะกรรมการ มหาวิทั้ย่าลู้ย่นวมินทั้ราธิราช
  ส่งเสริมกิจการมหาวิทั้ย่าลู้ย่
  นวมินทั้ราธิราช
 2560 - ปัจจุบุ้น กรรมการในค้ณะอนุกรรมการ สภาวิชาชีพบุ้ญ่ชี
  ทั้ด้สอบุค้วามรู้ของผู่้สอบุบุ้ญ่ชี ในพระบุรมราชูปถึ้มภ์
  ร้บุอนุญ่าต

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

2560 - 2563 กรรมการในค้ณะอนุกรรมการ สภาวิชาชีพบุ้ญ่ชี
  ผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิเกี�ย่วก้บุ ในพระบุรมราชูปถึ้มภ์
  การทั้ด้สอบุการปฏิิบุ้ติงาน
  สอบุบุ้ญ่ชีด้้านวิชาการสอบุบุ้ญ่ชี
2549 - 2561 Director of Auditing Office บุจ. ด้ีลูอย่ทั้์ ทัู้้ช โธม้ทั้สุ 
   ไชย่ย่ศ สอบุบุ้ญ่ชี
2539 - 2561 Audit Partner บุจ. ด้ีลูอย่ทั้์ ทัู้้ช โธม้ทั้สุ 
   ไชย่ย่ศ สอบุบุ้ญ่ชี
2541 - 2560 กรรมการในค้ณะอนุกรรมการ ค้ณะกรรมการค้วบุคุ้มการประกอบุ
  การทั้ด้สอบุค้วามรู้ วิชาชีพสอบุบุ้ญ่ชี (ก.บุช.)
  ของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าต สภาวิชาชีพบุ้ญ่ชี 
   ในพระบุรมราชูปถึ้มภ์

201 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2551 - 2554 ทั้ี�ปรึกษาในค้ณะทั้ี�ปรึกษา สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุ
  ด้้านการสอบุบุ้ญ่ชี  หลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ 
  (เด้ิมค้ณะทั้ี�ปรึกษาด้้านวิน้ย่ 
  ผู่้สอบุบุ้ญ่ชี) 
2548 - 2554  กรรมการในค้ณะกรรมการ สภาวิชาชีพบุ้ญ่ชี 
  วิชาชีพด้้านการสอบุบุ้ญ่ชี ในพระบุรมราชูปถึ้มภ์ 
2544 - 2547 กรรมการในค้ณะกรรมการ สมาค้มน้กบุ้ญ่ชีแลูะผู่้สอบุบุ้ญ่ชี 
  พ้ฒนาวิชาชีพแลูะการศึกษา ร้บุอนุญ่าตแห่งประเทั้ศไทั้ย่
  ต่อเนื�อง
2544 - 2546 ผู่้ทั้รงคุ้ณวุฒิในค้ณะผู่้ทั้รง สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุ 
  คุ้ณวุฒิเพ่�อพ่จารณา หลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ 
  ผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของ
  ผู่้สอบุบุ้ญ่ชี
2543 - 2544 กรรมการในค้ณะกรรมการ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุ
  การศึกษา หลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์

ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการ แลูะประธานสำารอง Board Risk 
and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 18 เมษาย่น 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ วิทั้ย่าศาสตร์ประยุ่กต์ (Applied Science) University of Waterloo
 ปริญ่ญ่าตรี วิทั้ย่าศาสตร์ (Science) McGill University

นาย้ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ 
อายุ 59 ปี

7.

202   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Director Certification Programme (DCP)
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders (RCL) 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) 
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. เอค้อมเมิร์ซี กรุ๊ป
2563 - ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. ติงส์ ออน เน็ต
พ.ย่. 2562 - ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. ยู่โรโว เซีาทั้์อีสทั้์ เอเชีย่
2561 - ปัจจุบุ้น ทั้ี�ปรึกษาค้ณะกรรมการบุริษ้ทั้ บุจ. อีเลูิร์นนิตี� (ประเทั้ศไทั้ย่)

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2564 - 27 เม.ย่. 2564 กรรมการ บุจ. ด้ิจิเวลูทั้์
2562 - ก.ย่. 2562  ผู่้อำานวย่การ บุจ. เค้พีเอ็มจี ภูมิไชย่ ทั้ี�ปรึกษาธุรกิจ
2540 - 2561 กรรมการผู่้จ้ด้การ บุจ. ออราเค้ิลู ค้อร์ปอเรช้�น (ประเทั้ศไทั้ย่)
2535 - 2540 กรรมการผู่้จ้ด้การ แทั้นเด้็ม ค้อมพ่วเตอร์ส อินเตอร์เนช้�นแนลู
   อินค้อร์ปอเรเต็ด้
2533 - 2540  Managing Consultant บุจ. ไพรซี์ วอเตอร์เฮ้าส์
2531 - 2533 Manager Bell Canada Enterprises

203 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ตำาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการ Board Risk 
and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 24 ก้นย่าย่น 2563

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

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

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd.
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Financial Institutions Directors' Education (FIDE) Programme - Banking 
 โด้ย่  Asia School of Business 
 หลู้กสูตร Corporate Governance Revisited: The Co-existence of Ethics & Law Sets 

You Free โด้ย่ Malaysian Alliance of Corporate Directors 
 หลู้กสูตร The Quiet Transformation on Corporate Governance 
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
 หลู้กสูตร How To Be An Effective Nominee Director In A Disruptive World 
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
 หลู้กสูตร Stakeholder Voice in the Boardroom 
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
 หลู้กสูตร Rethinking Governance: The New Norm of Corporate Governance 
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
 หลู้กสูตร Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions 

โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
 หลู้กสูตร Advanced Strategy 101: Dealing with Strategy in Changing Times 
 โด้ย่ Institute of Corporate Directors Malaysia 
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session 2021 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

นาย้ฮาฟริซ บิน อับดุลั ราฮ์มัน
อายุ 37 ปี

8.

204   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท
-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

29 ต.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ Renggis Ventures Sdn Bhd
29 ต.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ Pantai Melawi Ventures Sdn Bhd
29 ต.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ Tanjung Pinang Investments Limited
29 ต.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ Bukit Galla Investments Limited
29 ต.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ Pulau Kendi Investments Limited
พ.ค้. 2558 - ปัจจุบุ้น Vice President Khazanah Nasional Berhad, Malaysia

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

24 ก.ค้. 2562 - 25 พ.ย่. 2564 กรรมการ Mount Terra Investments Limited
15 พ.ค้. 2562 - 10 ธ.ค้. 2564 กรรมการ Mount Gading Ventures Sdn Bhd
15 พ.ค้. 2562 - 26 พ.ย่. 2564 กรรมการ Gunung Nuang Ventures Limited
15 พ.ค้. 2562 - 26 พ.ย่. 2564 กรรมการ Pagon Hill Investments Limited
15 พ.ค้. 2562 - 25 พ.ย่. 2564 กรรมการ Teluk Dalam Investments Limited
29 ต.ค้. 2564 - 16 พ.ย่. 2564 กรรมการ Pulau Kaca Investments Limited
พ.ย่. 2555 - ต.ค้. 2557 Audit Manager Ernst & Young, U.S.A.

ตำาแหน่ง
กรรมการ (มีอำานาจลูงนามผู่กพ้น)
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 30 มกราค้ม 2562

หมายเหตุ:	เอ็นจิก โอมาร์ ซีิด้ด้ิก บุิน อามิน โนเออร์ ราชิด้ ลูาออกจากตำาแหน่งกรรมการธนาค้าร แลูะ
กรรมการ Board Risk and Compliance Committee มีผ่ลู 11 มกราค้ม 2565

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด  
อายุ 48 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิทั้ย่าศาสตร์บุ้ณฑ์ิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) London School of Economics
 Fellow Member of Institute of Chartered Accountants in England and Wales

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CFA Charterholder As Awarded by CFA Institute
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd. 
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group  Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

1 ต.ค้. 2563 - ปัจจุบุ้น Head, Group Wholesale CIMB Group Holdings Bhd
  Banking 
ปัจจุบุ้น  Deputy CEO, Malaysia CIMB Bank Malaysia

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

20 ต.ค้. 2563 - ปัจจุบุ้น กรรมการ CGS-CIMB Securities International Pte Ltd
20 ต.ค้. 2563 -  ปัจจุบุ้น กรรมการ CGS-CIMB Holdings Sdn Bhd

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2564 - 20 พ.ค้. 2564 กรรมการ CIMB Cambodia
2561 - 30 ก.ย่.2563 Group Chief  CIMB Group Holdings Bhd
  Operating Officer
2561 - 2561 ผู่้บุริหารสูงสุด้  RHB Group
  Group Wholesale Banking
2559 - 2561 กรรมการบุริหาร แลูะประธาน Malaysia Airlines
  เจ้าหน้าทั้ี�บุริหารด้้านการเงิน
2558 - 2558 กรรมการบุริหาร Khazanah Nasional

2548 - 2558 กรรมการผู่้จ้ด้การ CIMB Investment Bank

206   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ตำาแหน่ง
กรรมการ (มีอำานาจลูงนามผู่กพ้น)

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 6 ตุลูาค้ม 2563

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master in Arts (MA) (Economics), Cambridge University 
 Member of the Institute of Chartered Accountant England and Wales (ICAEW) 

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

มิ.ย่. 2563 - ปัจจุบุ้น ประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร CIMB Group Holdings Bhd
  ของกลูุ่ม แลูะกรรมการ
  ทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร
มิ.ย่. 2563 - ปัจจุบุ้น ประธานเจ้าหน้าทั้ี� CIMB Bank Bhd
  บุริหารของกลูุ่ม 
  แลูะกรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

29 เม.ย่. 2021 - ปัจจุบุ้น Commissionaire CIMB Niaga
1 ม.ค้. 2564 - ปัจจุบุ้น Panel Member Malaysia National Trust Fund

ดาโต๊ะ อับดุลั ราฮ์มัน อาฮ์มัด
อายุ 52 ปี
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ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

พ.ย่. 2562 - พ.ค้. 2563  กรรมการทั้ี�ไม่ใช่ Sime Darby Bhd 
  กรรมการอิสระ แลูะประธาน
  ทั้ี�ไม่ใช่กรรมการบุริหาร
ม.ค้. 2560 - พ.ค้. 2563 กรรมการทั้ี�ไม่ใช่ Velesto Energy Bhd 
  กรรมการอิสระ แลูะประธาน
  ทั้ี�ไม่ใช่กรรมการบุริหาร
ต.ค้. 2559 - ก.ย่. 2562 President & Group CEO Permodalan Nasional Bhd
ก.ย่. 2552 - ก.พ. 2559 CEO Ekuiti Nasional Bhd
2544 - ส.ค้. 2552 Group CEO  Media Prima Bhd
  and Executive Director

ตำาแหน่ง
กรรมการ (มีอำานาจลูงนามผู่กพ้น)

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 8 กุมภาพ้นธ์ 2564

กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร
ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ 
ร้กษาการผู่้บุริหารสูงสุด้พาณิชย่์ธนกิจ
ว้นทั้ี�ได้้ร้บุแต่งต้�ง (ทัุ้กตำาแหน่ง) ว้นทั้ี� 1 กุมภาพ้นธ์ 2564

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 Bachelor of Business (Major in Banking & Finance), Monash University 
 เมลูเบุิร์น ประเทั้ศออสเตรเลูีย่

นาย้พอลั วอง ชี คิน 
อายุ 52 ปี
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ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร PDPA Awareness Training จ้ด้โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 บุรรย่าย่โด้ย่ ACIS Professional Center Co., Ltd.  
 หลู้กสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change 
 โด้ย่ Bank Negara Malaysia แลูะ Securities Commission Malaysia
 หลู้กสูตร Risk Posture Session โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร Sustainability Board Training 2021 โด้ย่ CIMB Group Holdings Bhd   
 หลู้กสูตร IT Security Awareness Session โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

1 ต.ค้. 2561 - ม.ค้. 2564 Group Chief  CIMB Bank Bhd
  Operations Officer 
พ.ค้. 2559 - 30 ก.ย่. 2561 Regional Head,  CIMB Bank Bhd
  Consumer Strategic
  Business Support
เม.ย่. 2558 - พ.ค้. 2559 Head, Regional Projects CIMB Bank Bhd
ก.ค้. 2556 - มี.ค้. 2558 Head Strategy,  CIMB Bank Bhd
  ASEAN Business 
  Solutions & Projects
ก.ย่. 2555 - ก.ค้. 2556 Designate Head of CIMB Bank Bhd/ 
  Retail Banking Bank of Commerce, Philippines
ต.ค้. 2550 - มิ.ย่. 2556 Senior Vice President,  CIMB Bank Bhd
  Head of Sales 
  Management - Consumer
  Sales & Distribution
พ.ค้. 2550 - ต.ค้. 2550 Vice President, and  Alliance Bank Bhd
  Regional Sales Manager
ก.ค้. 2549 - พ.ค้. 2550 Senior Manager,  Prudential Assurance Malaysia Bhd
  Partnership Distrbution,
  Bancassurance
ก.ค้. 2548 - ก.ค้. 2549 Head, Mobile Sales OCBC, Malaysia
เม.ย่. 2546 - มิ.ย่. 2548 Head, Sales Development  OCBC, Malaysia
  and Coaching
มิ.ย่. 2542 - เม.ย่. 2546 Branch Manager OCBC, Singapore
เม.ย่. 2539 - พ.ค้. 2542 Assistant Manager,  OCBC, Singapore
  Credit & Marketing Officer

209 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ตำาแหน่ง
ทั้ี�ปรึกษากรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่
แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 กุมภาพ้นธ์ 2564 

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ บุริหารธุรกิจ สถึาบุ้นบุ้ณฑ์ิตพ้ฒนบุริหารศาสตร์ 
 ปริญ่ญ่าตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทั้ย่าลู้ย่สงขลูานค้รินทั้ร์

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตรวิทั้ย่าลู้ย่ป้องก้นราชอาณาจ้กร 
 หลู้กสูตร Market Risk for Treasury Products  
 โด้ย่ New York Institute of Finance (Financial Times) 
 หลู้กสูตร Asset and Liability Management โด้ย่ Chase Manhattan Bank, Singapore 
 หลู้กสูตร Treasury Training Scheme โด้ย่ Institute of Banking and Finance (IBF), 
 Singapore 

 Offshore Deposit Market 
 Foreign Exchange Arithmetic 
 Financial Future 
 Options 
 Citibank Bourse Game 

 หลู้กสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นทั้ี� 5/2015 
 โด้ย่ สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ 
 หลู้กสูตร Cyber Security Awareness 2020 โด้ย่ บุริษ้ทั้โทั้รค้มนาค้มแห่งชาติ จำาก้ด้ (มหาชน)
 หลู้กสูตร Director Certification Programme รุ่นทั้ี� 302/2021 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่

นาย้สุธัีร์ โลั้วโสภณกุลั 
อายุ 61 ปี
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การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	
-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

31 ม.ค้. 2563 - ปัจจุบุ้น กรรมการ ค้ณะกรรมการตลูาด้การเงินไทั้ย่ 
   ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

16 ก.ย่. 2563 - 31 ม.ค้. 2564 กรรมการ   ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
1 ก.ย่. 2563 - 31 ม.ค้. 2564 ร้กษาการกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร 
  ผู่้บุริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจ-
  ขนาด้ใหญ่่ แลูะร้กษาการ
  ผู่้บุริหารสูงสุด้พาณิย่์ธนกิจ
2557 - ต.ค้. 2563 ผู่้บุริหารสูงสุด้ร่วมธุรกิจ- ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  ขนาด้ใหญ่่ แลูะผู่้บุริหารสูงสุด้
  ธุรกิจบุริหารเงิน
มี.ค้. 2554 - 18 ส.ค้. 2563 กรรมการ บุจ. หลู้กทั้ร้พย่์ ซีีจีเอส-ซีีไอเอ็มบุี 
   (ประเทั้ศไทั้ย่)
23 เม.ย่. 2556 - พ.ค้. 2562 กรรมการ สมาค้มตลูาด้ตราสารหนี�ไทั้ย่

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารค้วามเสี�ย่ง

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 มกราค้ม 2560

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

นาย้อาที่ิตย้์ มาสถิรกุลั
อายุ 55 ปี

13.
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ บุริหารธุรกิจ มหาวิทั้ย่าลู้ย่โค้โลูราโด้ โบุลูเด้อร์ ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Senior Credit Officer Workshop โด้ย่ Standard Chartered Bank ประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตร Assets Valuation โด้ย่ Standard Chartered Bank ประเทั้ศฮ่องกง
 หลู้กสูตร Executive Programme โด้ย่ INSEAD, Fontainebleau ประเทั้ศฝร้�งเศส
 หลู้กสูตร Engaging & Managing People โด้ย่ Standard Chartered Bank ลูอนด้อน
 หลู้กสูตร Market Risks โด้ย่ Standard Chartered Bank ประเทั้ศฮ่องกง
 หลู้กสูตร Credit Skills Assessment (OMEGA) โด้ย่ Standard Chartered Bank
 หลู้กสูตร Corporate Finance โด้ย่ Deutsche Bank AG ประเทั้ศสิงค้โปร์
 หลู้กสูตร Senior Credit Workshop (OMEGA) โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 หลู้กสูตร Data Governance โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) 
 หลู้กสูตร Leading into the Future โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 หลู้กสูตร Onboarding Session for CIMB Leader โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2548 - ปัจจุบุ้น กรรมการผู่้มีอำานาจ บุจ. แอด้แวนซี์ บุิซีิเนส เมเนจเมนทั้์ 
   ค้อร์เปอร์เรช้�น 

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

ก.พ. 2557 - ก.ค้. 2559 ผู่้บุริหารสูงสุด้ ธนาค้ารด้อย่ช์แบุงก์ เอจี 
  ด้้านบุริหารค้วามเสี�ย่ง สาขากรุงเทั้พฯ
เม.ย่. 2553 - ม.ค้. 2557 ผู่้บุริหารสูงสุด้ด้้านบุริหารสินเชื�อ ธนาค้ารฮ่องกงแลูะเซีี�ย่งไฮ้แบุงกิ�ง
   ค้อร์ปอเรช้�น จำาก้ด้ (เอชเอสบุีซีี) ประเทั้ศไทั้ย่
2548 - 2551 ทั้ี�ปรึกษา - Alternate ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ ฮ่องกง
  Investment Group
ก.ค้. 2537 - พ.ค้. 2548 ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ บุมจ. ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่)
  สาย่งานบุริหารสินทั้ร้พย่์

  กลูุ่มพ่เศษ
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ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้ตรวจสอบุภาย่ใน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 22 กุมภาพ้นธ์ 2553

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ (พาณิชย่ศาสตร์มหาบุ้ณฑ์ิต) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์
 ปริญ่ญ่าตรี (บุ้ญ่ชีบุ้ณฑ์ิต) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme
 หลู้กสูตร CIA Preparation โด้ย่ สมาค้มผู่้ตรวจสอบุภาย่ในแห่งประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA) 
 โด้ย่ สมาค้มผู่้ตรวจสอบุภาย่ในแห่งประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตร Chief Audit Executive (CAE) Forum 2562 
 โด้ย่ ชมรมผู่้ตรวจสอบุภาย่ในธนาค้ารแลูะสถึาบุ้นการเงิน
 หลู้กสูตร Director Accreditation Programme (DAP) 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

นางสาวสิริพร สนั�นไพเราะ
อายุ 57 ปี
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ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2550 - 2551 ผู่้อำานวย่การอาวุโส บุมจ. ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่)
  ฝ�าย่ตรวจสอบุภาย่ใน
2549 - 2550 Senior Audit Manager,  ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้
  Group Internal Audit
2549 Head of Compliance ธนาค้ารค้าลูิย่ง สาขากรุงเทั้พฯ
2546 - 2548 Head of ASEAN Hub Audit ธนาค้ารด้อย่ซี์แบุงก์ เอจี สาขากรุงเทั้พฯ
  (Excluding Indonesia
  and Singapore)
2535 - 2548 Country Head of Audit - ธนาค้ารด้อย่ซี์แบุงก์ เอจี สาขากรุงเทั้พฯ
  Thailand
2529 - 2535 ผู่้ตรวจสอบุ ฝ�าย่กำาก้บุแลูะ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
  ตรวจสอบุธนาค้ารพาณิชย่์ 

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 30 ธ้นวาค้ม 2559

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ บุริหารธุรกิจ มหาวิทั้ย่าลู้ย่เกษตรศาสตร์
 ปริญ่ญ่าตรี บุริหารธุรกิจ (MIS/Finance) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification Programme 
 หลู้กสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and Coaching 

นางกนกไพ วงศ์สถิตย้์พร
อายุ 48 ปี
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การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท
-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร บุมจ. เอฟัด้้บุบุลูิวด้ี ประก้นชีวิต
  ฝ�าย่ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู
2554 ร้กษาการ ผู่้บุริหาร ธนาค้ารฮ่องกงแลูะเซีี�ย่งไฮ้แบุงกิ�งค้อร์ปอเรช้�น
  ฝ�าย่ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู
2548 - 2554 ผู่้อำานวย่การ ธนาค้ารฮ่องกงแลูะเซีี�ย่งไฮ้แบุงกิ�งค้อร์ปอเรช้�น
  ฝ�าย่ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้ปฏิิบุ้ติการ

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 กรกฎาค้ม 2564

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 บุริหารธุรกิจมหาบุ้ณฑ์ิต (การบุริหารธุรกิจ) มหาวิทั้ย่าลู้ย่อ้สส้มช้ญ่
 นิติศาสตร์บุ้ณฑ์ิต มหาวิทั้ย่าลู้ย่รามค้ำาแหง

นางสมจิตร ชื�นชมชาติ
อายุ 61 ปี

16.
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ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตรเทั้ค้นิค้การโค้้ชสำาหร้บุผู่้นำาเพ่�อผ่ลูส้มฤทั้ธิ�ในงาน 2021 โด้ย่ ซีีไอเอ็มบุี ประเทั้ศมาเลูเซีีย่
 หลู้กสูตรบุทั้สนทั้นาสำาหร้บุผู่้นำา: ธุรกิจธนาค้าร โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) 
 หลู้กสูตรการประชุมเชิงปฎิบุ้ติการสำาหร้บุผู่้นำา โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 หลู้กสูตรการประชุมเชิงปฏิิบุ้ติการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่ง โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 หลู้กสูตรอบุรม 6 Sigma Certified Green Belt โด้ย่ธนาค้ารซีิตี�แบุงก์ ประเทั้ศไทั้ย่  
 หลู้กสูตรภาวะผู่้นำาเชิงกลูยุ่ทั้ธ์ โด้ย่ ธนาค้ารซีิตี�แบุงก์ ประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตรการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านสินเชื�อ โด้ย่ธนาค้ารซีิตี�แบุงก์ ประเทั้ศสิงค้โปร์
 ร่วมโค้รงการฝึกงานก้บุ Diners Club International Internship Programme, Chicago ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

8 มี.ค้. 2563 - 30 มิ.ย่. 2564 ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่  ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  ผู่้บุริหารปฏิิบุ้ติการ
1 พ.ย่. 2560 - 7 มี.ค้. 2563 ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่  ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  ผู่้บุริหารบุริหารช่องทั้าง
  การขาย่ธุรกิจราย่ย่่อย่
1 ก.ค้. 2560 - 31 ต.ค้. 2560 ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่  ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  ผู่้บุริหารเค้รือข่าย่สาขา 
  แลูะผู่้บุริหารสน้บุสนุนการขาย่
14 พ.ค้. 2559 - 31 มิ.ย่. 2560 ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่  ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  ผู่้บุริหารสน้บุสนุนแลูะ
  ค้วบุคุ้มการขาย่
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ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้การเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 30 ธ้นวาค้ม 2559

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าตรี เศรษฐศาสตร์ Macquarie University ประเทั้ศออสเตรเลูีย่

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme, Cohort 8 
 หลู้กสูตร Strategic Financial Leadership Programme (SFLP) 2019
 โด้ย่ สมาค้มบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร CFO Professional Development Programme (CFO CPD) รุ่นทั้ี� 7/2021 
 ห้วข้อ Economic Update For CFO โด้ย่ สมาค้มบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นไทั้ย่
 หลู้กสูตร CFO Professional Development Programme (CFO CPD) รุ่นทั้ี� 8/2021 
 ห้วข้อ Robotic Process Automation (RPA) In Financial Processes 
 โด้ย่ สมาค้มบุริษ้ทั้จด้ทั้ะเบุีย่นไทั้ย่
 หลู้กสูตร E-Learning CFO’s Refresher Course 2021 โด้ย่ ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2562 - ปัจจุบุ้น กรรมการ บุลูจ. พรินซีิเพ่ลู
2564 - ปัจจุบุ้น ประธานกรรมการ บุจ. เวิลูด้์ลูีส

นาย้เจสัน ลัีออง ก๊อก ย้ิว
อายุ 50 ปี
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ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2551 - 2559 ผู่้อำานวย่การ สาย่การเงินกลูุ่ม CIMB Bank
2548 - 2551 ฝ�าย่บุ้ญ่ชี บุมจ. ธนาค้ารกรุงเทั้พ
2543 - 2548 ผู่้จ้ด้การ PriceWaterhouseCoopers/IBM 

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจราย่ย่่อย่ 

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 2 มกราค้ม 2563

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้บุริหารธุรกิจ (Merit) University of Bath ประเทั้ศสหราชอาณาจ้กร
 ปริญ่ญ่าตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกีย่รตินิย่มอ้นด้้บุ 1) University College London
 ประเทั้ศสหราชอาณาจ้กร

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CIMB-INSEAD Executive Development Programme, Cohort 4

นาย้ตัน คีที่ จิน 
อายุ 47 ปี
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การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	
-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ออโต้
ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. ซีีทั้ี ค้อลูลู์ 

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2562 - 2563 กรรมการ บุจ. เวิลูด้์ลูีส
2559 - 2562 ผู่้บุริหารสูงสุด้กลูยุ่ทั้ธ์ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
2556 - 2558 ผู่้จ้ด้การทั้้�วไป CIMB Bank สาขาลูอนด้อน
2554 - 2556 ผู่้บุริหารสูงสุด้ Private Equity Portfolio Management (CIMB Group)

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้สื�อสารองค้์กร

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 เมษาย่น 2553

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ บุริหารธุรกิจ สถึาบุ้นบุ้ณฑ์ิตพ้ฒนบุริหารศาสตร์ 
 ปริญ่ญ่าตรี ค้รุศาสตร์บุ้ณฑ์ิต จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่ 

นาย้ปีระภาส ที่องสุข
อายุ 58 ปี
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ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร ผู่้บุริหารการสื�อสารมวลูชนระด้้บุสูงด้้านกิจการกระจาย่เสีย่งแลูะกิจการโทั้รทั้้ศน์ (บุสส.) 
 รุ่นทั้ี� 9/2562 โด้ย่ สถึาบุ้นอิศรา
 A Business Creativity (ABC) รุ่นทั้ี� 8/2561 โด้ย่ มหาวิทั้ย่าลู้ย่ศรีปทัุ้ม
 วิทั้ย่าลู้ย่ป้องก้นราชอาณาจ้กร (วปอ.) รุ่นทั้ี� 59 (2559-2560)
 หลู้กสูตร ผู่้บุริหารระด้้บุสูง “CIMB Leadership” รุ่นทั้ี� 3 โด้ย่ INSEAD University  

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2547 - 2553 ผู่้ช่วย่ประธานเจ้าหน้าทั้ี� บุมจ. บุ้ตรกรุงไทั้ย่
  บุริหารสื�อสารการตลูาด้

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 24 กุมภาพ้นธ์ 2560

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

นาย้เศรษัฐจักร ลัีย้ากาศ 
อายุ 52 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master of Arts in Economic Development and Policy Analysis, 

University of Nottingham ประเทั้ศสหราชอาณาจ้กร
 Master of Business Administration in Finance, 

University of Texas at San Antonio ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา
 บุริหารธุรกิจบุ้ณฑ์ิต สาขาวิชาการจ้ด้การทั้้�วไป จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Central Bank Course
 หลู้กสูตร Bourse Game โด้ย่ ธนาค้าร ซีิตี�แบุงค้์
 หลู้กสูตร Commercial Banking Course
 หลู้กสูตร Risk Management in Financial Institutions
 หลู้กสูตร Macroeconomic Management โด้ย่ SEACEN ประเทั้ศมาเลูเซีีย่
 หลู้กสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นทั้ี� 25/2016 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร Company Secretary Programme รุ่นทั้ี� 70/2016 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นทั้ี� 276/2019 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. บุริหารสินทั้ร้พย่์สาทั้ร

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

ก.ค้. 2559 - ก.พ. 2560 Executive Vice President,  บุมจ. ธนาค้ารกรุงเทั้พ
  Compliance
มี.ค้. 2558 - มิ.ย่. 2559 Executive Vice President,  บุมจ. ธนาค้ารกรุงไทั้ย่
  Compliance & Procedure 
  Sector
พ.ย่. 2548 - ก.พ. 2558 Executive Director,  ธนาค้าร เจพีมอร์แกน เชส
  Head of Compliance
ต.ค้. 2546 - ต.ค้. 2548 Assistant Vice President,  ธนาค้ารด้อย่ซี์แบุงค้์

  Compliance

221 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสูด้กลูยุ่ทั้ธ์
แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 สิงหาค้ม 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 Bachelor of Arts in Computer Science and Economics, 

Cornell University นิวย่อร์ก ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme, Cohort 7

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

2564 - ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. เวิลูด้์ลูีส 

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2551 - 31 ก.ค้. 2562 กรรมการ Corporate  CIMB Bank Berhad
  Strategy and Planning

นาย้ลัิม ย้อง เที่ีย้น 
อายุ 40 ปี

21.
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ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจบุริหารเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 29 กรกฎาค้ม 2563

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าตรี ค้ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทั้ย่าลู้ย่วอชิงต้น ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CIMB - INSEAD Leadership   
 หลู้กสูตร IFRS9: Impact & Opportunities to Treasury   
 หลู้กสูตร Code of Conduct for Treasury  

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

นาย้เพา จาตกานนที่์ 
อายุ 50 ปี

22.
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ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

1 ก.ค้. 2560 - 28 ก.ค้. 2563 รองผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกิจบุริหารเงิน ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  รองธุรกิจบุริหารเงิน
16 พ.ย่. 2558 - 30 มิ.ย่. 2560 รองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่  ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  รองสาย่บุริหารเงิน      
15 พ.ค้. 2557 - 15 พ.ย่. 2558 รองกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่  ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  บุริหารเงินแลูะค้้าผ่ลูิตภ้ณฑ์์การเงิน
พ.ย่. 2555 - เม.ย่. 2557 Head of Fixed Income and  Credit Agricole-CIB Bank กรุงเทั้พฯ
  Capital Markets (Treasurer)
ส.ค้. 2545 - ธ.ค้. 2552 Head of Rates for SE Asia ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ ประเทั้ศสิงค้โปร์
ก.ย่. 2536 - ก.ค้. 2545 Senior Trader, IRD ธนาค้ารฮ่องกงแลูะเซีี�ย่งไฮ้แบุงกิ�ง ค้อร์ปอเรช้�น 

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้ธุรกรรมการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 พฤษภาค้ม 2562

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้เทั้ค้โนโลูย่ีแลูะวิทั้ย่าการข้อมูลู 

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 กรกฎาค้ม 2564

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิทั้ย่าศาสตร์บุ้ณฑ์ิต (วทั้.บุ.) วิศวกรรมเค้มี จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่
 วิทั้ย่าศาสตร์มหาบุ้ณฑ์ิต (วทั้.ม.) วิทั้ย่าศาสตร์ค้อมพ่วเตอร์ จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่

นาย้ไพศาลั ธัรรมโพธัิที่อง
อายุ 55 ปี

23.

224   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Leader As a Coach
 หลู้กสูตร Marketing in Action
 หลู้กสูตร Practical Trade Finance
 หลู้กสูตร Working Capital Solution
 หลู้กสูตร Blue Ocean

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2557 - 2561 Head of Transaction Banking บุมจ. ธนาค้าร ธนชาต
2557 - 2557  Head of TB Product and  บุมจ. ธนาค้าร ไทั้ย่พาณิชย่์
  Channel Management
2555 - 2556 Head of GTS Channel  บุมจ. ธนาค้าร ไทั้ย่พาณิชย่์
  Management
2552 - 2555 Head of Business Channel  บุมจ. ธนาค้าร ทั้หารไทั้ย่
  and Network Management
2542 - 2552 Head of Solution Delivery ธนาค้าร สแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่)

225 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า  

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 สิงหาค้ม 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้บุริหารธุรกิจ ด้้านการเงินแลูะธุรกิจระหว่างประเทั้ศ มหาวิทั้ย่าลู้ย่เซีนต์หลูุย่ส์ 

มลูร้ฐมิสซีูรี� ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา
 ปริญ่ญ่าตรี บุ้ญ่ชีบุ้ณฑ์ิต มหาวิทั้ย่าลู้ย่ ธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Situational Leadership 
 หลู้กสูตร Coaching for Trusted Leader
 หลู้กสูตร Crisis Communication Framework
 หลู้กสูตร Kindness Service Recovery 

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2556 - 2561 ผู่้อำานวย่การอาวุโส  บุมจ. ธนาค้าร ยู่โอบุี ไทั้ย่
  ฝ�าย่พ้ฒนาคุ้ณภาพบุริการ 

นางสาวอุที่ัย้วรรณ สุขพรรณพิมพ์ 
อายุ 53 ปี

24.

226   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้กฎหมาย่ 

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 1 พฤษภาค้ม 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 นิติศาสตร์มหาบุ้ณฑ์ิต เกีย่รตินิย่มด้ีเย่ี�ย่ม มหาวิทั้ย่าลู้ย่วอร์ริก สหราชอาณาจ้กร
 นิติศาสตร์บุ้ณฑ์ิต เกีย่รตินิย่มอ้นด้้บุ 2 จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตรอบุรมเพ่�อพ้ฒนาศ้กย่ภาพการบุริหาร  (หลู้กสูตรสำาหร้บุผู่้บุริหารหญ่ิง) 
 โด้ย่ ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ กรุงจาการ์ตา ประเทั้ศอินโด้นีเซีีย่
 หลู้กสูตรการ Coaching ให้เกิด้ผ่ลู โด้ย่ ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้
 หลู้กสูตรพ้ฒนาส่งเสริมสำาหร้บุทั้นาย่ทั้ี�ปรึกษา 
 โด้ย่ บุริษ้ทั้ ค้ลูิฟัฟัอร์ด้ ชานซี์ (ประเทั้ศไทั้ย่) จำาก้ด้ 

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

นางสาวปีาจรีย้์ ที่องวานิช
อายุ 41 ปี

25.

227 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

2559 - 2561 ผู่้อำานวย่การอาวุโส  ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
  ด้้านกฎหมาย่
2557 - 2559 ผู่้อำานวย่การอาวุโส  ธนาค้าร สแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่) 
  ห้วหน้าฝ�าย่กฎหมาย่ 
  สถึาบุ้นธนกิจ
2555 - 2557 ผู่้อำานวย่การอาวุโส  ธนาค้าร สแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่) 
  ฝ�าย่กฎหมาย่ สถึาบุ้นธนกิจ
2552 - 2555 ผู่้อำานวย่การ  ธนาค้าร สแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่) 
  ฝ�าย่กฎหมาย่ สถึาบุ้นธนกิจ
2550 - 2552 ทั้ี�ปรึกษากฎหมาย่อาวุโส บุจ. ค้ลูิฟัฟัอร์ด้ ชานซี์ (ประเทั้ศไทั้ย่)  

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารค้วบุคุ้มการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 17 ก้นย่าย่น 2561

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิทั้ย่าศาสตร์มหาบุ้ณฑ์ิต (การบุ้ญ่ชี) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์
 บุริหารธุรกิจบุ้ณฑ์ิต (การบุ้ญ่ชี)  มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์

นางสาวแวววลััย้ วัฒนา
อายุ 57 ปี

26.

228   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร New Financial Reporting Standards  (TFRS9, TFRS16 แลูะอื�นๆ)  
 หลู้กสูตรเตรีย่มค้วามพร้อมเพ่�อร้บุมือ พระราชบุ้ญ่ญ่้ติคุ้้มค้รองข้อมูลูส่วนบุุค้ค้ลู
 หลู้กสูตรภาวะโลูกร้อนก้บุราย่งานทั้างการเงิน

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

2554 - 2561 Financial Control บุมจ. ธนาค้าร ทั้หารไทั้ย่

ตำาแหน่ง
 เลูขานุการบุริษ้ทั้

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 30 ก้นย่าย่น 2562

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าตรี ค้ณะนิติศาสตร์ จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่

นางปีฏิมา จำาปีาสุต
อายุ 57 ปี

27.

229 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Director Certificate Programme (DCP) รุ่นทั้ี� 98/2551 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Board Reporting Programme 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่  
 หลู้กสูตร Company Reporting Programme 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่    
 หลู้กสูตร Company Secretary Programme 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Effective Minute Taking Programme 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่  
 หลู้กสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)  
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Ultimate Leadership Series โด้ย่ บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี
 หลู้กสูตร Personal Data Protection Act โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 Preparation for IT Contingency Plan 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 PDPA Awareness Training for Board of Directors and Managements 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 Document Management โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 The Customer Show: ย่ิ�มด้้วย่เสีย่ง โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)
 Sustainability Training for Senior Management โด้ย่ CIMB Group Bhd
 ธุรกิจเติบุโตอย่่างย่้�งย่ืนด้้วย่ ESG (Part B : Elective Sustainability Training) 
 โด้ย่ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

230   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

ต.ค้. 2561 - ก.ย่. 2562 ผู่้อำานวย่การอาวุโส  บุมจ. ธนาค้ารกรุงเทั้พ
  สำาน้กกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่
เม.ย่. 2561 - ก.ค้. 2561 ผู่้อำานวย่การอาวุโส 2  บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี ไทั้ย่
  ห้วหน้าสาย่งานเลูขาธิการธนาค้าร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการบุริหาร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้าร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการ
  บุริษ้ทั้ย่่อย่ แลูะเลูขานุการ
  ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
ม.ค้. 2560 - มี.ค้. 2561 ผู่้อำานวย่การอาวุโส 1  บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี ไทั้ย่
  ห้วหน้าสาย่งานเลูขาธิการธนาค้าร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการบุริหาร
   เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้าร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการบุริษ้ทั้ย่่อย่ 
  แลูะผู่้ช่วย่เลูขานุการค้ณะกรรมการ
  สรรหาแลูะกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น
เม.ย่. 2558 - ธ.ค้. 2559 ผู่้อำานวย่การอาวุโส 1  บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี ไทั้ย่
  ห้วหน้าสาย่งาน
  เลูขาธิการธนาค้าร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการบุริหาร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการธนาค้าร 
  แลูะเลูขานุการค้ณะกรรมการ
  บุริษ้ทั้ย่่อย่
ม.ค้. 2556 - มี.ค้. 2558 ผู่้อำานวย่การ 1  บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี ไทั้ย่
  ห้วหน้าสาย่งานเลูขาธิการธนาค้าร 
  เลูขานุการค้ณะกรรมการบุริหาร  
  ร้กษาการเลูขานุการ
  ค้ณะกรรมการธนาค้าร 
  แลูะเลูขานุการค้ณะกรรมการ
  บุริษ้ทั้ย่่อย่
ม.ค้. 2553 - ธ.ค้. 2555 ผู่้อำานวย่การ 1 ห้วหน้าสาย่งาน บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี ไทั้ย่
  เลูขาธิการธนาค้าร เลูขานุการ
  ค้ณะกรรมการบุริหาร  
  ร้กษาการเลูขานุการ
  ค้ณะกรรมการธนาค้าร 
  แลูะเลูขานุการค้ณะกรรมการ
  บุริษ้ทั้ย่่อย่
พ.ย่. 2551 - ธ.ค้. 2552 ผู่้อำานวย่การ 1 แลูะเลูขานุการ บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี ไทั้ย่
  ค้ณะกรรมการบุริหาร
ก.พ. 2550 - ต.ค้. 2551 ผู่้อำานวย่การ 1 บุมจ. ธนาค้ารยู่โอบุี ไทั้ย่
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เอกสารแนบ 3
ราย้ลัะเอีย้ดเกี�ย้วกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภาย้ใน แลัะหัวหน้างาน
กำากับด้แลัการปีฏิบัติงาน

นางสาวสิริพร สนั�นไพเราะ
อายุ 57 ปี

1. ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้ตรวจสอบุภาย่ใน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 22 กุมภาพ้นธ์ 2553

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2563

 โด้ย่ตนเอง -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญ่ญ่าโทั้ (พาณิชย่ศาสตร์มหาบุ้ณฑ์ิต) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์
 ปริญ่ญ่าตรี (บุ้ญ่ชีบุ้ณฑ์ิต) มหาวิทั้ย่าลู้ย่ธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme
 หลู้กสูตร CIA Preparation โด้ย่ สมาค้มผู่้ตรวจสอบุภาย่ในแห่งประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตร Certified Professional Internal Auditor (CPlA) 
 โด้ย่ สมาค้มผู่้ตรวจสอบุภาย่ในแห่งประเทั้ศไทั้ย่
 หลู้กสูตร Chief Audit Executive (CAE) Forum 2562 
 โด้ย่ ชมรมผู่้ตรวจสอบุภาย่ในธนาค้ารแลูะสถึาบุ้นการเงิน
 หลู้กสูตร Director Accreditation Programme (DAP) 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
 หลู้กสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) 
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่
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การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท
-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

-  - -

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

2550 - 2551 ผู่้อำานวย่การอาวุโส  บุมจ. ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้ (ไทั้ย่)
  ฝ�าย่ตรวจสอบุภาย่ใน
2549 - 2550 Senior Audit Manager,  ธนาค้ารสแตนด้าร์ด้ชาร์เตอร์ด้
  Group Internal Audit
2549 Head of Compliance ธนาค้ารค้าลูิย่ง สาขากรุงเทั้พฯ
2546 - 2548 Head of ASEAN Hub Audit ธนาค้ารด้อย่ซี์แบุงก์ เอจี สาขากรุงเทั้พฯ
  (Excluding Indonesia
  and Singapore)
2535 - 2548 Country Head of  ธนาค้ารด้อย่ซี์แบุงก์ เอจี สาขากรุงเทั้พฯ
  Audit - Thailand
2529 - 2535 ผู่้ตรวจสอบุ ฝ�าย่กำาก้บุ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่
  แลูะตรวจสอบุธนาค้ารพาณิชย่์

ตำาแหน่ง
ผู่้บุริหารสูงสุด้กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน

วันที่ได้รับแต่งตั�ง	
ว้นทั้ี� 24 กุมภาพ้นธ์ 2560

การถือหุ้นในธนาคาร
จำานวนหุ้นทั้ี�ถึือ ณ สิ�นป่ พ.ศ. 2564

 โด้ย่ตนเอง  -ไม่มี-
 โด้ย่คู้่สมรส หรือบุุตรทั้ี�ย่้งไม่บุรรลูุนิติภาวะ -ไม่มี-

นาย้เศรษัฐจักร ลัีย้ากาศ
อายุ 52 ปี

2.
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master of Arts in Economic Development and Policy Analysis, 
 University of Nottingham ประเทั้ศสหราชอาณาจ้กร
 Master of Business Administration in Finance, 
 University of Texas at San Antonio ประเทั้ศสหร้ฐอเมริกา
 บุริหารธุรกิจบุ้ณฑ์ิต สาขาวิชาการจ้ด้การทั้้�วไป จุฬาลูงกรณ์มหาวิทั้ย่าลู้ย่

ประวัติการอบรม
 หลู้กสูตร Central Bank Course
 หลู้กสูตร Bourse Game โด้ย่ ธนาค้าร ซีิตี�แบุงค้์
 หลู้กสูตร Commercial Banking Course
 หลู้กสูตร Risk Management in Financial Institutions
 หลู้กสูตร Macroeconomic Management โด้ย่ SEACEN ประเทั้ศมาเลูเซีีย่
 หลู้กสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นทั้ี� 25/2016
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร Company Secretary Programme รุ่นทั้ี� 70/2016
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 
 หลู้กสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นทั้ี� 276/2019
 สมาค้มส่งเสริมสถึาบุ้นกรรมการบุริษ้ทั้ไทั้ย่ 

การด้ำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื�น
แลัะประสำบการณิ์ทำางาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

-  - -

บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และกิจการ	/	องค์กรอื่น
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท

ปัจจุบุ้น กรรมการ บุจ. บุริหารสินทั้ร้พย่์สาทั้ร

ประสบการณ์ทำางาน
ช่วงเวลา		 ตำาแหน่ง	 ชื่อหน่วยงาน	/	บริษัท	

ก.ค้. 2559 - ก.พ. 2560 Executive Vice President, บุมจ. ธนาค้ารกรุงเทั้พ
  Compliance
มี.ค้. 2558 - มิ.ย่. 2559 Executive Vice President,  บุมจ. ธนาค้ารกรุงไทั้ย่
  Compliance & Procedure
  Sector
พ.ย่. 2548 - ก.พ. 2558 Executive Director, ธนาค้าร เจพีมอร์แกน เชส
  Head of Compliance
ต.ค้. 2546 - ต.ค้. 2548 Assistant Vice President,  ธนาค้ารด้อย่ซี์แบุงค้์
  Compliance
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1. ทั้ร้พย่์สินทั้ี�ใช้ ในการประกอบุธุรกิจ
 ธนาค้ารได้้อธิบุาย่ลู้กษณะสำาค้้ญ่ของทั้ร้พย่์สินถึาวรหลู้กทั้ี�ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ใช้ ในการประกอบุธุรกิจ 

ได้้เปิด้เผ่ย่ไว้ ในห้วข้อ ทั้ร้พย่์ทั้ี�ใช้ ในการประกอบุธุรกิจ หน้า 46 - 47
2. ราย่ลูะเอีย่ด้เกี�ย่วก้บุราย่การประเมินราค้าทั้ร้พย่์สิน
 -ไม่มี-

เอกสารแนบ 4
ที่รัพย้์สินที่ี�ใช้ในการปีระกอบธัุรกิจ
แลัะราย้ลัะเอีย้ดเกี�ย้วกับราย้การ
ปีระเมินราคาที่รัพย้์สิน
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นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ

ธนาค้ารเปิด้เผ่ย่นโย่บุาย่แลูะแนวปฏิิบุ้ติการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ฉบุ้บุเต็ม บุนเว็บุไซีต์ธนาค้าร  
www.cimbthai.com โด้ย่สามารถึดู้ได้้ทั้ี�ห้วข้อ การกำากับดูแล หรือ สแกนคิ้วอาร์โค้้ด้

จรรยาบรรณธุรกิจ

ธนาค้ารเปิด้เผ่ย่หลู้กจริย่ธรรมแลูะหลู้กจรรย่าบุรรณ (Code of Ethics and Conduct)  
ฉบุ้บุเต็ม บุนเว็บุไซีต์ธนาค้าร www.cimbthai.com โด้ย่สามารถึดู้ได้้ทั้ี�ห้วข้อ การกำากับดูแล
หรือ สแกนค้ิวอาร์โค้้ด้

เอกสารแนบ 5
นโย้บาย้แลัะแนวปีฏิบัติการกำากับด้แลักิจการ
แลัะจรรย้าบรรณธัุรกิจ (ฉบับเต็ม)
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ราย่งานคณะกรรมการต่รวัจสอบ 

ค้ณะกรรมการตรวจสอบุธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) ประกอบุด้้วย่กรรมการอิสระจำานวน 4 ทั้่าน  ปัจจุบุ้น
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุของธนาค้ารประกอบุด้้วย่ 
1. นางอรนุช อภิศ้กด้ิ�ศิริกุลู  ประธานค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
2. นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์  กรรมการ
3. ด้ร.รอม หิร้ญ่พฤกษ์  กรรมการ 
4. นาย่นิติ จึงนิจนิร้นด้ร์  กรรมการ 
                                                            
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ตามขอบุเขต ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุทั้ี�ระบุุในกฎบุ้ตรค้ณะกรรมการตรวจสอบุ แลูะตาม
ทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ณะกรรมการตรวจสอบุสน้บุสนุนการกำาก้บุดู้แลูกิจการทีั้�ด้ีของธนาค้าร
ในเรื�องค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุ ค้วามโปร่งใส ค้วามเป็นธรรม แลูะค้วามซีื�อส้ตย่์ รวมถึึงการตรวจสอบุแลูะถึ่วงดุ้ลู เพ่�อร้กษาไว้ซีึ�ง
ผ่ลูประโย่ชน์สูงสุด้ของผู่้มีส่วนได้้เสีย่ของธนาค้าร  ในระหว่างป่ 2564 มีการประชุมค้ณะกรรมการตรวจสอบุรวม 15 ค้ร้�ง 
เป็นการประชุมร่วมก้บุฝ�าย่จ้ด้การ ผู่้บุริหารกลุู่มงานทีั้�เกี�ย่วข้อง ผู่้ตรวจสอบุภาย่ใน แลูะผู่้ตรวจสอบุบุ้ญ่ชี โด้ย่ได้้ราย่งาน
ผ่ลูการประชุมให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารทั้ราบุทัุ้กค้ร้�ง ซีึ�งการปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ของค้ณะกรรมการตรวจสอบุมีสาระสำาค้้ญ่ด้้งนี�

งบการเงิน
สอบุทั้านงบุการเงินประจำาไตรมาส ราย่งวด้ค้รึ�งป่ แลูะงวด้ประจำาป่ของธนาค้าร แลูะงบุการเงินรวมธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่
ร่วมก้บุผู่้สอบุบุ้ญ่ชีแลูะผู่้บุริหารสูงสุด้การเงิน เพ่�อพ่จารณาค้วามค้รบุถึ้วนถูึกต้องของการแสด้งข้อมูลูในงบุการเงินแลูะ
หมาย่เหตุประกอบุงบุการเงินตามมาตรฐานการราย่งานทั้างการเงินแลูะหลู้กการบุ้ญ่ชีทั้ี�ร้บุรองทั้้�วไป รวมถึึงข้อกำาหนด้
ของกฎหมาย่ต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในเค้รือ  

ระบบการควบคุมภายใน
สอบุทั้านค้วามเพีย่งพอของระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ใน รวมถึึงการค้วบุคุ้มด้้านเทั้ค้โนโลูยี่สารสนเทั้ศแลูะการร้บุมือภ้ย่คุ้กค้าม
ไซีเบุอร์ โด้ย่พ่จารณาจากผ่ลูการตรวจสอบุภาย่ในของผู่้ตรวจสอบุภาย่ใน ผ่ลูการตรวจสอบุของผู่้สอบุบุ้ญ่ชี ผ่ลูการ 
ตรวจสอบุของผู่้เชี�ย่วชาญ่จากภาย่นอกด้้านเทั้ค้โนโลูยี่สารสนเทั้ศ แลูะผ่ลูการตรวจสอบุโด้ย่หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของ
ทั้างการทีั้�เกี�ย่วข้องก้บุธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในเค้รือ เพ่�อให้ม้�นใจว่าการค้วบุคุ้มภาย่ในแลูะกระบุวนการจ้ด้ทั้ำาราย่งานทั้าง 
การเงินมีประสิทั้ธิผ่ลู ค้ณะกรรมการตรวจสอบุมีการติด้ตามดู้แลูให้มีการด้ำาเนินการแก้ไขประเด้็นทั้ี�พบุจากการตรวจสอบุ
ให้เป็นไปอย่่างเหมาะสมภาย่ในเวลูาทั้ี�กำาหนด้ นอกจากน้�น ค้ณะกรรมการตรวจสอบุได้้แนะนำาให้ธนาค้ารจ้ด้ทั้ำาแลูะ/หรือ
ปร้บุปรุงนโย่บุาย่แลูะข้�นตอนการปฏิิบุ้ติงานเพ่�อเสริมสร้างระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ในให้ด้ีขึ�น

เอกสารแนบ 6
ราย้งานคณะกรรมการชุดย้่อย้
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ระบบการบริหารความเสี่ยง
สอบุทั้านค้วามมีประสิทั้ธิผ่ลูของกระบุวนการแลูะระบุบุการบุริหารค้วามเสี�ย่งร่วมก้บุผู่้บุริหารสูงสุด้บุริหารค้วามเสี�ย่ง 
โด้ย่พ่จารณาจากราย่งานการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ แลูะแนวทั้างในการจ้ด้การปัจจ้ย่ค้วามเสี�ย่งแลูะค้วามเสีย่หาย่
ทั้ี�เกิด้ขึ�น เพ่�อให้ม้�นใจว่าระบุบุการบุริหารค้วามเสี�ย่งมีค้วามเหมาะสม

การปฎิบัติตามกฎระเบียบ
สอบุทั้านค้วามมีประสิทั้ธิผ่ลูของการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ตามทั้ี�หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการกำาหนด้ รวมทั้้�งติด้ตาม
แลูะค้วบุคุ้มให้มีการด้ำาเนินการแก้ไขประเด็้นข้อตรวจพบุตามราย่งานการตรวจสอบุของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการ
อย่่างเหมาะสมโด้ย่ฝ�าย่จ้ด้การ

ผูู้้ตรวจสอบภายนอก
สอบุทั้านแลูะประเมินค้วามเป็นอิสระ คุ้ณวุฒิด้้านวิชาชีพ แลูะผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของผู่้ตรวจสอบุภาย่นอก รวมถึึงขอบุเขต
โด้ย่รวมของการตรวจสอบุงบุการเงินประจำางวด้ค้รึ�งป่แลูะประจำาป่ แลูะการสอบุทั้านงบุการเงินระหว่างกาลู อีกทั้้�งพ่จารณา
ค้้ด้เลืูอกผู่้สอบุบุ้ญ่ชี แลูะกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีภาย่นอกทั้ี�เหมาะสม นำาเสนอต่อค้ณะกรรมการธนาค้าร 
เพ่�อนำาเสนอต่อทั้ี�ประชุมผู่้ถืึอหุ้นเพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ 

ธุรกรรมของธนาคารกับบุคคลหร่อกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
สอบุทั้านแลูะประเมินธุรกรรมของธนาค้ารก้บุบุุค้ค้ลูหรือกิจการทั้ี�เกี�ย่วข้องก้นหรือธุรกรรมทั้ี�อาจมีค้วามข้ด้แย่้งทั้าง 
ผ่ลูประโย่ชน์ ก่อนนำาเสนอต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
สอบุทั้านแลูะอนุม้ติกฎบุ้ตรแลูะนโย่บุาย่งานตรวจสอบุภาย่ใน แนวทั้างการประเมินค้วามเสี�ย่งเพ่�อการวางแผ่น 
การตรวจสอบุประจำาป่ แลูะแผ่นการตรวจสอบุประจำาป่ ค้ณะกรรมการตรวจสอบุทั้ำาการสอบุทั้านผ่ลูการตรวจสอบุภาย่ใน 
ให้ค้ำาแนะนำา แลูะติด้ตามการด้ำาเนินการแก้ไขประเด้็นข้อส้งเกตจากการตรวจสอบุเป็นประจำาทัุ้กเด้ือน  

จากการปฏิิบุ้ติภารกิจของค้ณะกรรมการตรวจสอบุตามบุทั้บุาทั้หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุข้างต้น ค้ณะกรรมการ 
ตรวจสอบุมีค้วามเห็นว่า ราย่งานการเงินแลูะการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในเค้รือมีค้วามถูึกต้องตามทั้ี�ค้วร
ในสาระสำาค้้ญ่แลูะสอด้ค้ลู้องก้บุมาตรฐานการราย่งานทั้างการเงินแลูะหลู้กการบุ้ญ่ชีทั้ี�ร้บุรองทั้้�วไป  ระบุบุการค้วบุคุ้ม
ภาย่ใน การบุริหารค้วามเสี�ย่ง การกำาก้บุดู้แลูการปฏิิบุ้ติงานให้ถึูกต้องตามกฎระเบุีย่บุของทั้างการ แลูะกระบุวนการ 
ตรวจสอบุภาย่ในทั้ี�มีค้วามเป็นอิสระแลูะสอด้ค้ลู้องก้บุมาตรฐานงานตรวจสอบุ มีค้วามเพีย่งพอเพ่�อสน้บุสนุนการด้ำาเนิน
ธุรกิจของธนาค้ารในปัจจุบุ้น  

(นางอรนุช อภิศ้กด้ิ�ศิริกุลู)
ประธานค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
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ราย่งานคณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต่อบแทน สรรหุ้า แลัะการกำากับด้แลักิจการ

เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุบุทั้บุาทั้หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุของค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลู
กิจการ ในป่ 2564 ค้ณะกรรมการได้้ปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�อย่่างต่อเนื�องเพ่�อให้ม้�นใจว่าธนาค้ารได้้ด้ำาเนินการแต่งต้�งกรรมการ
แลูะผู่้บุริหารระด้้บุสูงของธนาค้ารทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสมเพ่�อด้ำารงตำาแหน่งต่างๆ พร้อมทั้้�งพ่จารณาการกำาหนด้ 
ค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นทั้ี�เหมาะสมก้บุหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ แลูะมีการพ่จารณาแผ่นการสืบุทั้อด้ตำาแหน่ง 
ของผู่้บุริหารระด้้บุสูง 

นอกจากนี� ค้ณะกรรมการได้้มีการทั้บุทั้วนนโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการในป่ 2564 แลูะพ่จารณาการด้ำาเนินการตาม 
แนวปฏิิบุ้ติทั้ี�ด้ีในเรื�องการกำาก้บุดู้แลูกิจการ เช่น การประเมินผ่ลูการกำาก้บุดู้แลูกิจการ แลูะการประเมินผ่ลูการจ้ด้การประชุม 
ผู่้ถืึอหุ้นประจำาป่  

หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุหลู้กของค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ประกอบุด้้วย่    
1) การกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น 2) การสรรหา แลูะ 3) การกำาก้บุดู้แลูกิจการ โด้ย่สามารถึสรุปค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุได้้ด้้งนี�

1. สรรหากรรมการแลูะผู่้บุริหารธนาค้ารทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสมเพ่�อด้ำารงตำาแหน่งต่างๆ เพ่�อนำาเสนอค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ แลูะนำาเสนอธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่เพ่�อพ่จารณอนุม้ติต่อไป

2. พ่จารณาแผ่นการสืบุทั้อด้ตำาแหน่งแลูะผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของผู่้บุริหารระด้้บุสูง

3. เสนอค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติกรอบุการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นของกรรมการแลูะผู่้บุริหารระด้้บุสูง

4. พ่จารณาแลูะอนุม้ติการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นของผู่้บุริหารระด้้บุสูงเป็นราย่บุุค้ค้ลู รวมถึึง โบุน้สตามผ่ลูการ 
ปฏิิบุ้ติงาน ค้่าตอบุแทั้นตามผ่ลูงาน แลูะค้่าตอบุแทั้นอื�นๆ ทั้ี�เป็นตามนโย่บุาย่การจ่าย่ค้่าตอบุแทั้น แลูะสอด้ค้ลู้อง 
ก้บุกฏิระเบุีย่บุทั้ี�เกี�ย่วข้องของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู

5. พ่จารณาแลูะอนุม้ติกรอบุการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น รวมทั้้�งโค้รงสร้างแลูะการปฏิิบุ้ติการจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นสำาหร้บุ
พน้กงาน

6. ให้ค้วามเห็นชอบุการแต่งต้�งกรรมการแลูะผู่้บุริหารระด้้บุสูงของบุริษ้ทั้ในเค้รือของธนาค้ารแลูะเสนอค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารให้ค้วามเห็นชอบุต่อไป

7. พ่จารณานโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการแลูะจรรย่าบุรรณธุรกิจของธนาค้าร สำาหร้บุกรรมการแลูะพน้กงานของ
ธนาค้าร เพ่�อให้เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์การกำาก้บุดู้แลูกิจการของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง แลูะนำาเสนอต่อ
ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ 

8. พ่จารณาแนวปฏิิบุ้ติด้้านการกำาก้บุดู้แลูกิจการเพ่�อให้หน่วย่งานทีั้�เกี�ย่วข้องนำาไปปฏิิบุ้ติแลูะนำาเสนอให้ 
ค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติเพ่�อส่งเสริมการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีของธนาค้าร

9. พ่จารณาการปร้บุปรุงสว้สด้ิการพน้กงาน

ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ พ่จารณาแลู้วเห็นว่าค้่าตอบุแทั้นของกรรมการแลูะ 
ผู่้บุริหารในป่ 2564 มีค้วามเหมาะสมก้บุภาระหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ ผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของแต่ลูะบุุค้ค้ลู ภาวะเศรษฐกิจ
โด้ย่รวม แลูะผ่ลูประกอบุการของธนาค้ารแลู้ว

 

(นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ)
ประธานค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ
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ราย่งานคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee

ค้ณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) ประกอบุ
ด้้วย่กรรมการจำานวน 5 ทั้่าน โด้ย่เป็นกรรมการอิสระ 3 ทั้่าน (รวมประธานค้ณะกรรมการ) แลูะกรรมการทีั้�ไม่ได้้เป็น 
ผู่้บุริหาร 2 ทั้่าน 

ค้ณะกรรมการ BRCC ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้ารให้ดู้แลู แลูะค้วบุคุ้มการด้ำาเนินการใด้ ๆ ทั้ี�เกี�ย่วก้บุ
ค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ แลูะการกำาก้บุดู้แลูค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ของธนาค้ารแลูะกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของ
ธนาค้าร โด้ย่ราย่ลูะเอีย่ด้ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุหลู้กเป็นไปตามทั้ี�กำาหนด้ในกฎบุ้ตรค้ณะกรรมการ BRCC

ในป่ 2564 ค้ณะกรรมการ BRCC มีการประชุมราย่เด้ือนทั้้�งสิ�น  12 ค้ร้�ง แลูะการประชุมวาระพ่เศษในเรื�องการบุริหาร
ค้วามเสี�ย่งด้้านกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ 1 ค้ร้�ง เพ่�อกำาก้บุดู้แลูแลูะติด้ตามการบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะการปฏิิบุ้ติ
ตามกฎเกณฑ์์ต่างๆ ในการด้ำาเนินงานของธนาค้าร แลูะราย่งานผ่ลูการประชุมให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารทั้ราบุทุั้กค้ร้�ง
 โด้ย่มีสาระสำาค้้ญ่สรุปได้้ด้้งนี� 

1. แต่งต้�งกรรมการใหม่แลูะเปลีู�ย่นแปลูงกรรมการของค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้ต่างๆ ทั้ี�ทั้ำาหน้าทั้ี�กำาก้บุดู้แลู
ค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวมของธนาค้าร

2. ให้ค้วามเห็นชอบุหรืออนุม้ติกรอบุ / นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ ตลูอด้จนการ
ปร้บุปรุงกรอบุ / นโย่บุาย่ด้้งกลู่าว เพ่�อให้ม้�นใจว่าการบุริหารค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวมของธนาค้ารย้่งค้งเป็นไปอย่่าง
มีประสิทั้ธิภาพ แลูะสามารถึรองร้บุก้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ซี้บุซี้อนขึ�นได้้

3. อนุม้ติเพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ Management Action Trigger (MAT) สำาหร้บุกลูุ่มลููกค้้า แลูะเพด้านวงเงินสินเชื�อ
โด้ย่รวมของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุีต่อกลูุ่มลููกค้้า (GCL Cap)

4.   กำาก้บุดู้แลูการบุริหารค้วามเสี�ย่งทุั้กประเภทั้แลูะการบุริหารจ้ด้การเงินกองทุั้นของธนาค้าร เพ่�อให้ม้�นใจว่าธนาค้าร
มีการปฏิิบุ้ติตามกรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะกลูยุ่ทั้ธ์ทั้ี�เกี�ย่วข้องอย่่างมีประสิทั้ธิผ่ลูในด้้านต่างๆ อาทั้ิ

• สถึานการณ์จำาลูองแลูะสมมติฐานของปัจจ้ย่เศรษฐกิจมหภาค้ สำาหร้บุการทั้ด้สอบุภาวะวิกฤต (Stress 
Testing) ในกรณีทั้ี�เกิด้ปัญ่หาทั้้�งระบุบุ แลูะการทั้ด้สอบุภาวะวิกฤตในกรณีทั้ี�เกิด้ปัญ่หาเฉพาะราย่ธนาค้าร  
(Idiosyncratic Stress Test Scenario)

• การปร้บุอ้นด้้บุค้วามเสี�ย่ง (Rating Override) ของลููกหนี�ทั้ี�ได้้ร้บุผ่ลูกระทั้บุจากการแพร่ระบุาด้ของโรค้ติด้เชื�อ
 COVID-19

• ราย่งานประจำาป่ประเมินค้วามถึูกต้องเหมาะสม  (Annual Validation Report) ของแบุบุจำาลูองการจ้ด้อ้นด้้บุ
ค้วามเสี�ย่งลููกหนี� (Risk Rating Model)

• ทั้บุทั้วนแลูะปร้บุปรุงการมอบุหมาย่อำานาจอนุม้ติ (Delegation of Authority) ประจำาป่ 2564
• กระบุวนการแลูะการด้ำาเนินการขาย่หนี�ทั้ี� ไม่ก่อให้เกิด้ราย่ได้้ ในส่วนของสินเชื�อทั้ี�มิใช่สินเชื�อราย่ย่่อย่ 

(Non-Retail NPL)
• หลู้กเกณฑ์์การกำาก้บุดู้แลูการใช้บุริการจากบุุค้ค้ลูภาย่นอก (New Third Party Guideline)

5.   อนุม้ติราย่งานการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ประจำาป่ 2563 เพ่�อนำาส่งหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู โด้ย่ค้รอบุค้ลุูม
บุทั้บุาทั้แลูะหน้าทีั้�ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน ผ่ลูการด้ำาเนินการตามแผ่นการบุริหาร
ค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ประจำาป่ 2563 ผ่ลูการด้ำาเนินการตามข้อเสนอแนะแลูะค้ำาส้�งของ 
หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู แผ่นการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ประจำาป่ 2564 แลูะแนวทั้างการ
กำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ของบุริษ้ทั้ลููกในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้ารทั้ี�ธนาค้ารถืึอหุ้นทั้างตรง 
เกินกว่าร้อย่ลูะ 50 แลูะประกอบุธุรกิจให้สินเชื�อ
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6.  ให้ค้วามเห็นชอบุหรืออนุม้ติการทั้บุทั้วนนโย่บุาย่ภาย่ใต้หน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงานต่างๆ อาทิั้ นโย่บุาย่ 
ด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ นโย่บุาย่การบุริหารด้้านการให้บุริการลููกค้้าอย่่างเป็นธรรม นโย่บุาย่ Conflict 
Management and Chinese Wall แลูะนโย่บุาย่ Personal Account Dealing

7.   อนุม้ติการต้�งค้่าต้วแปรแลูะเงื�อนไข (Scenarios) ทั้ี�ใช้ ในการสอบุทั้านธุรกรรมทั้ี�มีเหตุอ้นค้วรสงส้ย่ในระบุบุ 
การบุริหารการป้องก้นแลูะปราบุปรามการฟัอกเงิน (1AML system)

8.   ให้ข้อเสนอแนะแลูะร้บุทั้ราบุหลู้กเกณฑ์์ของหน่วย่งานทั้างการทั้ี�มีค้วามสำาค้้ญ่ รวมถึึงแนวทั้างปฏิิบุ้ติของธนาค้าร
ต่อหลู้กเกณฑ์์ด้้งกลู่าว อาทั้ิ แผ่นการด้ำาเนินงานเกี�ย่วก้บุการพ่สูจน์แลูะยื่นย้่นต้วตนทั้างด้ิจิท้ั้ลู (National Digital 
ID: NDID) การปฏิิบุ้ติตามพระราชบุ้ญ่ญ้่ติคุ้้มค้รองข้อมูลูส่วนบุุค้ค้ลู แผ่นการเปลูี�ย่นผ่่านอ้ตราด้อกเบุี�ย่อ้างอิง
ระหว่างธนาค้าร (IBOR Transition Plan) การด้ำาเนินโค้รงการเกี�ย่วก้บุการปฏิิบุ้ติตามมาตรการป้องก้นแลูะ
ปราบุปรามการฟัอกเงิน แลูะการสร้างค้วามเข้มแข็งของว้ฒนธรรมการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ (Compliance 
Culture) ให้ก้บุบุริษ้ทั้ย่่อย่

9.   ให้ข้อเสนอแนะแลูะร้บุทั้ราบุผ่ลูการสอบุทั้านการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงานของหน่วย่งานภาย่ในธนาค้ารแลูะสาขา 
รวมถึึงผ่ลูการสอบุทั้านเฉพาะเรื�อง (Thematic Review) เกี�ย่วก้บุโค้รงการ IT Hubbing อ้ตราด้อกเบุี�ย่อ้างอิง 
Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) แลูะการจ้ด้การระบุบุบุริหารข้อมูลูตามแนวทั้างของธนาค้ารแห่ง
ประเทั้ศไทั้ย่

10.  ร้บุทั้ราบุราย่งานค้วามคื้บุหน้า แลูะติด้ตามการกำาก้บุดู้แลูการบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ อาทิั้

• ราย่งานค้วามค้ืบุหน้าราย่เด้ือนเกี�ย่วก้บุการบุริหารค้วามเสี�ย่ง คุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์ ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุ
ได้้ สถึานะของหนี�ทั้ี�ไม่ก่อให้เกิด้ราย่ได้้ รวมทั้้�งการด้ำาเนินงานด้้านเทั้ค้โนโลูยี่สารสนเทั้ศ แลูะการปฏิิบุ้ติตาม 
กฎเกณฑ์์ทั้างการ

• ราย่งานค้วามค้ืบุหน้าราย่ไตรมาสเกี�ย่วก้บุการลูงทัุ้นในพอร์ตต่างๆ แลูะการสอบุทั้านสินเชื�อ
• ราย่งานค้วามค้ืบุหน้าราย่ไตรมาสการด้ำาเนินการตามผ่ลูการตรวจสอบุประจำาป่ 2563 ของธนาค้าร 

แห่งประเทั้ศไทั้ย่
• ราย่งานการการปฏิิบุ้ติไม่เป็นตามกฎเกณฑ์์ทั้างการ รวมถึึงการวิเค้ราะห์สาเหตุแลูะแนวทั้างการแก้ ไขเพ่�อ

ป้องก้นมิให้เกิด้ซีำ�า

ค้ณะกรรมการ BRCC มีค้วามเห็นว่าการด้ำาเนินงานด้้านการบุริหารค้วามเสี�ย่งแลูะการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ของธนาค้าร
มีประสิทั้ธิภาพแลูะประสิทั้ธิผ่ลูเพีย่งพอ แลูะเป็นไปตามกรอบุการบุริหารค้วามเสี�ย่งโด้ย่รวมขององค้์กร (Enterprise Wide 
Risk Management Framework) 

(ด้ร. รอม หิร้ญ่พฤกษ์) 
ประธานค้ณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
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กฎบัต่รคณะกรรมการต่รวัจสอบ
อ้างอิงคำาสั�งธุนาคาร ณ 1 มิถืุนาย่น 2563

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 5/2563 เมื�อว้นทั้ี� 22 พฤษภาค้ม 2563 อนุม้ติให้มีการปร้บุปรุงนโย่บุาย่ 
ตรวจสอบุภาย่ใน ด้้งน้�น จึงให้ย่กเลูิกค้ำาส้�งทั้ี� 57/2562 เรื�อง แต่งต้�งค้ณะกรรมการตรวจสอบุ แลูะให้ใช้ค้ำาส้�งฉบุ้บุนี�แทั้น
โด้ย่มีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งต่อไปนี�

1.				 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบุด้้วย่

1.1 นางอรนุช อภิศ้กด้ิ�ศิริกุลู  ประธานค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
1.2 นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์   กรรมการ
1.3 ด้ร.รอม หิร้ญ่พฤกษ์   กรรมการ
1.4 นาย่นิติ จึงนิจนิร้นด้ร์   กรรมการ
1.5 นางสาวสิริพร สน้�นไพเราะ  เลูขานุการ  

2.	 อำานาจ	หน้าที่	และความรับผู้ิดชอบ

2.1 ช่วย่ค้ณะกรรมการธนาค้ารในการสอบุทั้านระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ใน การบุริหารค้วามเสี�ย่ง ด้้านบุ้ญ่ชี หลู้กปฏิิบุ้ติ 
ในการราย่งานต่างๆ แลูะหลู้กการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ี เพ่�อพ่จารณาว่ามีประสิทั้ธิผ่ลูแลูะเป็นไปตามข้อกำาหนด้
แลูะหลู้กเกณฑ์์ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ธนาค้ารแห่ง สปป.ลูาว สำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์
แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่ ตลูอด้จนหลู้กเกณฑ์์ของหน่วย่งานทั้างการอื�นๆ 
ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจของธนาค้าร 

2.2 พ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุการแต่งต้�ง การโย่กย่้าย่ ค้่าตอบุแทั้น การประเมินผ่ลูงาน แลูะการถึอด้ถึอนผู่้บุริหาร
สูงสุด้หน่วย่งานตรวจสอบุภาย่ใน

2.3 สอบุทั้านประสิทั้ธิผ่ลูของการปฏิิบุ้ติงานของตรวจสอบุภาย่ใน
2.4 พ่จารณาคุ้ณสมบุ้ติ ค้วามเป็นอิสระ ประสิทั้ธิผ่ลูของการปฏิิบุ้ติงาน แลูะค้่าตอบุแทั้นของผู่้สอบุบุ้ญ่ชี เพ่�อเสนอ

แต่งต้�งแลูะเลิูกจ้างผู่้สอบุบุ้ญ่ชี แลูะค้่าตอบุแทั้นผู่้สอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�เหมาะสมต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะผู่้ถืึอหุ้น 
2.5 สอบุทั้านประเด็้นสำาค้้ญ่ทั้ี�พบุจากการสอบุสวน การตรวจสอบุ ประเด็้นด้้านการค้วบุคุ้มภาย่ใน แลูะการปฏิิบุ้ติ

ตามกฎเกณฑ์์ตามทั้ี�ผู่้ตรวจสอบุภาย่ใน ผู่้สอบุบุ้ญ่ชี แลูะหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการตรวจพบุ แลูะดู้แลู 
ให้มีการด้ำาเนินการแก้ ไขอย่่างเหมาะสมภาย่ในเวลูาทั้ี�กำาหนด้โด้ย่ฝ�าย่จ้ด้การ

2.6 สอบุทั้านให้มีการราย่งานทั้างการเงินอย่่างถูึกต้องแลูะเพีย่งพอเพ่�อนำาเสนอต่อค้ณะกรรมการของกลุู่มธนาค้าร
ซีีไอเอ็มบุีไทั้ย่ ธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์แห่งประเทั้ศไทั้ย่ แลูะหน่วย่งานทั้างการอื�น ๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง
ก้บุธุรกิจของธนาค้าร

เอกสารแนบ 7
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย้่อย้
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2.7 สอบุทั้านราย่การทั้ี�ทั้ำาก้บุบุุค้ค้ลูทั้ี�เกี�ย่วข้องหรือราย่การทั้ี�อาจมีค้วามข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ซีึ�งเสนอโด้ย่ 
ฝ�าย่จ้ด้การทัุ้กราย่การ ก่อนนำาเสนอค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�ออนุม้ติ

2.8 ราย่งานต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อทั้ราบุเกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินการแก้ ไขหรือการปร้บุปรุงประเด้็นต่างๆ หาก
ค้ณะกรรมการตรวจสอบุพ่จารณาแลู้วว่าอาจมีราย่การทั้ี�มีการข้ด้แย่้งทั้างผ่ลูประโย่ชน์ (Conflict of Interest)  
มีการทุั้จริต การปฏิิบุ้ติทั้ี�ไม่เป็นไปตามระเบีุย่บุการปฏิิบุ้ติงานทั้ี�สำาค้้ญ่ จุด้อ่อนสำาค้้ญ่ด้้านการค้วบุคุ้มภาย่ใน หรือ
การฝ�าฝ้นกฎหมาย่ ข้อกำาหนด้ต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุธุรกิจของธนาค้าร        

2.9 จ้ด้ทั้ำาราย่งานการปฏิิบุ้ติงานด้้านต่างๆ ของค้ณะกรรมการตรวจสอบุโด้ย่มีข้อมูลูตามทั้ี�ตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์ 
แห่งประเทั้ศไทั้ย่กำาหนด้เพ่�อเปิด้เผ่ย่ในราย่งานประจำาป่ของธนาค้าร โด้ย่ประธานกรรมการตรวจสอบุเป็นผู่้ลูงนาม 

2.10 อนุม้ติกฎบุ้ตรของตรวจสอบุภาย่ใน แลูะให้ค้วามเห็นชอบุนโย่บุาย่ตรวจสอบุภาย่ในก่อนนำาเสนอค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารเพ่�ออนุม้ติ

2.11 ปฏิิบุ้ติภารกิจอื�นใด้ตามทั้ี�ค้ณะกรรมการธนาค้ารมอบุหมาย่ภาย่ใต้กฎบุ้ตรของค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
ค้รอบุค้ลูุมถึึง : กลูุ่มธุรกิจของธนาค้าร 

3.	 องค์ประชุมและเง่่อนไขการประชุม

3.1 ค้ณะกรรมการตรวจสอบุให้มีการประชุมอย่่างน้อย่เด้ือนลูะ 1 ค้ร้�ง หรือเมื�อมีค้วามจำาเป็นทั้ี�ต้องจ้ด้ให้มีการประชุม
3.2 ในการประชุมแต่ลูะค้ร้�งจะต้องประกอบุด้้วย่กรรมการไม่น้อย่กว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้้�งหมด้จึงจะถืึอว่า

ค้รบุองค้์ประชุม
3.3 กรรมการทั้ี�เข้าร่วมประชุมสามารถึเข้าร่วมประชุมด้้วย่ตนเองหรือประชุมผ่่านสื�ออิเลู็กทั้รอนิกส์ (Tele-presence 

or Tele-conference)
3.4 การออกเสีย่งลูงมติในทั้ี�ประชุม จะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งเกินกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของกรรมการทีั้�เข้าร่วมประชุม

ทั้้�งหมด้
3.5 การลูงมติในทีั้�ประชุมอาจใช้วิธีลูงมติเวีย่นได้้เฉพาะในกรณีทั้ี�มีค้วามจำาเป็นเร่งด้่วนเทั้่าน้�น ทั้้�งนี� มติเวีย่นจะต้อง 

ได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งเกินกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการทั้้�งหมด้

 เรื�องทั้ี�ได้้มีการลูงมติเวีย่นด้้งกลู่าวจะต้องมีการนำาเสนอทั้ี�ประชุมในค้ร้�งถ้ึด้ไปเพ่�อให้การร้บุรอง 
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กฎบัต่รคณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต่อบแทน สรรหุ้า แลัะการกำากับด้แลักิจการ
อ้างอิงคำาสั�งธุนาคาร ณ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 6/2564 เมื�อว้นทั้ี� 25 มิถึุนาย่น 2564 มีมติให้แก้ไขค้ำาส้�ง ด้้งน้�น จึงให้ย่กเลูิก 
ค้ำาส้�งทั้ี� 57/2563 เรื�อง แต่งต้�งค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ แลูะให้ใช้ค้ำาส้�ง 
ฉบุ้บุนี�แทั้น โด้ย่มีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งต่อไปนี�

1.	 วัตถุประสงค์

ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ทั้ำาหน้าทั้ี�ในการดู้แลูแลูะสน้บุสนุนค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารของธนาค้ารในเรื�องทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นแลูะสรรหาของกรรมการธนาค้าร ผู่้บุริหารระด้้บุสูง 
แลูะพน้กงาน รวมถึึงงานกำาก้บุดู้แลูกิจการของธนาค้าร ตามบุทั้บุาทั้หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุทั้ี�ระบุุไว้ในค้ำาส้�งนี�

2.	 หน้าที่และความรับผู้ิดชอบ

2.1	 ด้านสรรหา
• กำาหนด้นโย่บุาย่ หลู้กเกณฑ์์ แลูะวิธีการในการสรรหากรรมการแลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการ

ผู่้จ้ด้การใหญ่่ขึ�นไป) เพ่�อเสนอให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ แลูะส่งนโย่บุาย่ด้้งกลู่าวให้ธนาค้าร
แห่งประเทั้ศไทั้ย่หากมีการร้องขอ

• ค้้ด้เลืูอก แลูะเสนอชื�อบุุค้ค้ลูทั้ี�มีคุ้ณสมบุ้ติเหมาะสมเพ่�อด้ำารงตำาแหน่งต่างๆ ด้้งต่อไปนี� เพ่�อเสนอค้ณะกรรมการ
ธนาค้ารอนุม้ติ
ก) กรรมการธนาค้าร
ข) กรรมการธนาค้ารทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�งให้เป็นกรรมการในค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่
ค้) ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ (U2) ขึ�นไป

• ดู้แลูให้ค้ณะกรรมการมีขนาด้แลูะองค้์ประกอบุทั้ี�เหมาะสมก้บุองค้์กร รวมถึึงมีการปร้บุเปลูี�ย่นให้สอด้ค้ลู้อง
ก้บุสภาพแวด้ลู้อมทั้ี�เปลีู�ย่นไป โด้ย่ค้ณะกรรมการจะต้องประกอบุด้้วย่บุุค้ค้ลูทั้ี�มีค้วามรู้ค้วามสามารถึแลูะ
ประสบุการณ์ในด้้านต่างๆ

• เปิด้เผ่ย่นโย่บุาย่แลูะราย่ลูะเอีย่ด้ของกระบุวนการสรรหาในราย่งานประจำาป่ของธนาค้าร
• พ่จารณาการแต่งต้�งแลูะค้่าตอบุแทั้นของกรรมการบุริษ้ทั้ในเค้รือของธนาค้ารแลูะเสนอให้ค้ณะกรรมการ 

ของบุริษ้ทั้ในเค้รือเป็นผู่้พ่จารณาอนุม้ติ

  หมายเหตุ
  ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ได้้กำาหนด้คุ้ณสมบุ้ติท้ั้�งในด้้าน 
  เชิงคุ้ณภาพแลูะเชิงปริมาณของค้วามเหมาะสมในการสรรหาค้้ด้เลูือกกรรมการด้้งต่อไปนี�

1) จำานวนแลูะส้ด้ส่วนระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการ non-independent กรรมการทั้ี�ไม่เป็นผู่้บุริหาร 
แลูะกรรมการทั้ี�เป็นผู่้บุริหาร

2) ทั้้กษะ ประว้ติ แลูะประสบุการณ์
3) ค้วามแตกต่าง ทั้ี�รวมถึึง เพศ ส้ญ่ชาติ พ่�นหลู้งทั้างว้ฒนธรรม แลูะภูมิภาค้
4) การตระหน้กถึึงค้วามย้่�งย่ืน แลูะ
5) หลู้กเกณฑ์์อื�นๆ ทั้ี�ค้ณะกรรมการพ่จารณาแลู้วมีค้วามเหมาะสม       
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2.2	 ด้านกำาหนดค่าตอบแทน
• กำาหนด้นโย่บุาย่การจ่าย่ค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นรวมถึึงจำานวนค้่าตอบุแทั้นแลูะผ่ลูประโย่ชน์อื�นทั้ี�ให้แก ่

กรรมการแลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ (U2) ขึ�นไป) โด้ย่ต้องมีหลู้กเกณฑ์์
ทั้ี�ช้ด้เจน โปร่งใส เพ่�อเสนอให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ แลูะส่งนโย่บุาย่ด้้งกลู่าวให้ธนาค้าร
แห่งประเทั้ศไทั้ย่หากมีการร้องขอ (ค้่าตอบุแทั้นแลูะนโย่บุาย่เรื�องผ่ลูประโย่ชน์แลูะสว้สดิ้การต้องค้รอบุค้ลุูม 
ในทัุ้กด้้านทั้ี�เกี�ย่วก้บุค้่าตอบุแทั้น ซีึ�งรวมถึึงค้่าตอบุแทั้นกรรมการ เงินเด้ือน เงินช่วย่เหลูือ โบุน้ส แลูะทั้างเลูือก
แลูะผ่ลูประโย่ชน์ทั้ี�เกี�ย่วข้องด้้วย่)

• ดู้แลูให้กรรมการ แลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ (U2) ขึ�นไป) ได้้ร้บุผ่ลูตอบุแทั้น
ทั้ี�เหมาะสมก้บุหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุ โด้ย่กรรมการทีั้�ได้้ร้บุมอบุหมาย่ให้มีหน้าทีั้�แลูะค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุ 
เพ่�มขึ�นค้วรได้้ร้บุค้่าตอบุแทั้นทั้ี�เหมาะสมก้บุหน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่น้�น

• กำาหนด้แนวทั้างการประเมินผ่ลูงานของกรรมการแลูะผู่้มีอำานาจในการจ้ด้การ (ผู่้ช่วย่กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่
(U2) ขึ�นไป) เพ่�อพ่จารณาปร้บุผ่ลูตอบุแทั้นประจำาป่ โด้ย่จะต้องค้ำานึงถึึงหน้าทั้ี�ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุ แลูะค้วามเสี�ย่ง 
ทั้ี�เกี�ย่วข้อง รวมถึึงให้ค้วามสำาค้้ญ่การเพ่�มมูลูค้่าของส่วนของผู่้ถึือหุ้นในระย่ะย่าวประกอบุการพ่จารณา
ประเมินผ่ลูด้้วย่

• เปิด้เผ่ย่นโย่บุาย่เกี�ย่วก้บุการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้นแลูะเปิด้เผ่ย่ค้่าตอบุแทั้นในรูปแบุบุต่างๆ รวมทั้้�งจ้ด้ทั้ำาราย่งาน
การกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น โด้ย่อย่่างน้อย่ต้องมีราย่ลูะเอีย่ด้เกี�ย่วก้บุเป้าหมาย่ การด้ำาเนินงาน แลูะค้วามเห็นของ
ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการไว้ ในราย่งานประจำาป่ของธนาค้ารด้้วย่

• ทั้บุทั้วนโค้รงสร้างค้่าตอบุแทั้นของพน้กงานธนาค้ารซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุ 
แนวปฏิิบุ้ติของธุรกิจธนาค้ารพาณิชย่์แลูะนโย่บุาย่ของ CIMB Group

• พ่จารณาแลูะเสนอกรอบุการปร้บุเงินเด้ือนแลูะโบุน้สประจำาป่ของกลูุ่มธนาค้ารซีีไอเอ็มบีุ ไทั้ย่ เพ่�อให้ 
ค้ณะกรรมการธนาค้ารพ่จารณาอนุม้ติ

• อนุม้ติการปร้บุปรุงผ่ลูประโย่ชน์แลูะสว้สด้ิการพน้กงานทั้ี�มีค้่าใช้จ่าย่ไม่เกิน 50 ลู้านบุาทั้

2.3		 ด้านการกำากับดูแลกิจการ
• ทั้บุทั้วนนโย่บุาย่การกำาก้บุดู้แลูกิจการแลูะจรรย่าบุรรณธุรกิจของธนาค้าร สำาหร้บุกรรมการแลูะพน้กงานของ

ธนาค้าร เพ่�อให้เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์การกำาก้บุดู้แลูกิจการของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูทั้ี�เกี�ย่วข้อง แลูะนำาเสนอ
ต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อพ่จารณาอนุม้ติ

• อนุม้ติแนวปฏิิบุ้ติด้้านการกำาก้บุดู้แลูกิจการเพ่�อให้หน่วย่งานทั้ี� เกี�ย่วข้องนำาไปปฏิิบุ้ติแลูะราย่งานให้ 
ค้ณะกรรมการธนาค้ารร้บุทั้ราบุเป็นประจำาทัุ้กป่  เพ่�อส่งเสริมการกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีของธนาค้าร

• ดู้แลูให้มีการประเมินผ่ลูแลูะการทั้บุทั้วนประสิทั้ธิภาพการทั้ำางานของค้ณะกรรมการธนาค้ารประจำาป่

2.4			 พิจารณาในเร่่องต่างๆ	ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร					  

3.					 ขอบเขต

 กลูุ่มธนาค้ารซีีไอเอ็มบุีไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

4.					 ความสัมพันธ์

 ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ได้้ร้บุการมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการ 
 ธนาค้ารของธนาค้าร
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5.	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	สรรหา	และการกำากับดูแลกิจการ

5.1  นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ  ประธาน
5.2 ด้าโต๊ะ โรเบิุร์ต แซีบุ เด้๊า เม็ง  กรรมการแลูะประธานสำารอง
5.3 นาย่ชาญ่มนู สุมาวงศ์   กรรมการ
       
ผูู้้เข้าร่วมประชุม
ทั้ี�ปรึกษาของ CIMB Group ตามทั้ี�ค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติ

เลขานุการ
ผู่้บุริหารสูงสุด้ ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู

6.	 องค์ประชุมและเง่่อนไขการประชุม

6.1  ในการประชุมแต่ลูะค้ร้�งจะต้องประกอบุด้้วย่กรรมการไม่น้อย่กว่ากึ�งหนึ�งของจำานวนกรรมการทั้้�งหมด้จึงจะถึือว่า
ค้รบุองค้์ประชุม ทั้้�งนี� จะต้องมีประธานหรือประธานสำารองเข้าร่วมประชุม

6.2  การออกเสีย่งลูงมติในทั้ี�ประชุม จะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งเกินกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการทั้ี�เข้าร่วมประชุมทั้้�งหมด้ 
กรณีค้ะแนนเสีย่งเทั้่าก้นให้ประธานในทั้ี�ประชุมมีสิทั้ธิ�ชี�ขาด้ 

6.3  การลูงมติในทั้ี�ประชุมอาจใช้วิธีลูงมติเวีย่นได้้เฉพาะในกรณีทั้ี�มีค้วามจำาเป็นเร่งด้่วนเทั้่าน้�น แลูะหากไม่มีการลูงมติ
ด้้งกลู่าวอาจจะเกิด้ค้วามเสีย่หาย่แก่ธนาค้าร ทั้้�งนี� มติเวีย่นจะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งเกินกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการ
ทั้้�งหมด้ แลูะจะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งจากประธานหรือประธานสำารองด้้วย่ เรื�องทั้ี�ได้้มีการลูงมติเวีย่นด้้งกลู่าว 
จะต้องมีการนำาเสนอทั้ี�ประชุมในค้ร้�งถ้ึด้ไปเพ่�อให้การร้บุรอง

7.	 การจัดประชุม	และรูปแบบการประชุม

7.1  ค้ณะกรรมการกำาหนด้ค้่าตอบุแทั้น สรรหา แลูะการกำาก้บุดู้แลูกิจการ ให้มีการประชุมไตรมาสลูะ 1 ค้ร้�ง หรือ 
เมื�อมีค้วามจำาเป็นทั้ี�ต้องจ้ด้ให้มีการประชุม

7.2  ประธานจะทั้ำาหน้าทั้ี�ประธานในทั้ี�ประชุม หากในกรณีทั้ี�ประธานไม่สามารถึร่วมประชุมหรือทั้ำาหน้าทั้ี�ได้้ ให้ประธาน
สำารองทั้ำาหน้าทั้ี�ประธานในทั้ี�ประชุมแทั้น

7.3  การประชุมสามารถึกระทั้ำาผ่่านสื�ออิเล็ูกทั้รอนิค้ส์ได้้ โด้ย่ในการประชุมผ่่านสื�ออิเล็ูกทั้รอนิกส์น้�น ให้หลู้กเกณฑ์ ์
การจ้ด้ประชุมเป็นไปตามข้อกำาหนด้ด้้งกลู่าวข้างต้น

การทั้บุทั้วนแลูะปร้บุปรุงค้ำาส้�งนี� สามารถึทั้ำาได้้ป่ลูะค้ร้�ง หรือเมื�อมีค้วามจำาเป็น
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กฎบัต่รคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
อ้างอิงคำาสั�งธุนาคาร ณ 25 ม่นาคม 2564

ตามทั้ี� ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 3/2564 เมื�อว้นทั้ี� 25 มีนาค้ม 2564 มีมติอนุม้ติการปร้บุปรุง Terms of 
Reference ของค้ณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee จึงให้ย่กเลิูกค้ำาส้�งทั้ี� 66/2563 แลูะให้ใช้ 
ค้ำาส้�งฉบุ้บุนี�แทั้น โด้ย่มีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งต่อไปนี�

1.	 วัตถุประสงค์

ค้ณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้ารให้
ดู้แลูแลูะค้วบุคุ้ม การด้ำาเนินการใด้ๆ ทั้ี�เกี�ย่วก้บุค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ ของธนาค้ารแลูะกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร

2.	 อำานาจ	หน้าที่	และความรับผู้ิดชอบ	

2.1	 งานด้านการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 อนุม้ติแต่งต้�งค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้ต่างๆ แลูะกำาหนด้อำานาจ หน้าทั้ี�แลูะค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุ 

ตลูอด้จนอนุม้ติเปลูี�ย่นแปลูงกรรมการแลูะแต่งต้�งกรรมการใหม่ ด้้งนี�
(1) ค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
(2) ค้ณะกรรมการบุริหารสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน
(3) ค้ณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
(4) ค้ณะกรรมการพ่จารณาสินเชื�อ
(5) ค้ณะกรรมการคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์
(6) ค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้อื�นๆ ทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�ง แลูะราย่งานตรงต่อค้ณะกรรมการ BRCC

2.1.2 อนุม้ติหรือให้ค้วามเห็นชอบุ กรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่ง เพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ Management  
Action Trigger (MAT) ของค้วามเสี�ย่งด้้านต่างๆ เช่น ค้วามเสี�ย่งด้้านตลูาด้ ค้วามเสี�ย่งด้้านเค้รด้ิต 
ค้วามเสี�ย่งด้้านปฏิิบุ้ติการ ค้วามเสี�ย่งด้้านกลูยุ่ทั้ธ์ ของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน ด้้งนี�

 กรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่ง เพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ของธนาค้าร

(1) อนุม้ติกรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งใหม่ หรือการปร้บุปรุงกรอบุ/นโย่บุาย่ฯ ทั้ี�อาจส่งผ่ลูกระทั้บุ 
ทั้ำาให้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ ซีึ�งหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการอนุญ่าตให้ 
ค้ณะกรรมการทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติได้้

(2) อนุม้ติเพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ทัุ้กประเภทั้ ซีึ�งหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการอนุญ่าตให้ 
ค้ณะกรรมการทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้ารอนุม้ติได้้

กรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่ง เพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน

(1) ให้ค้วามเห็นชอบุกรอบุ/นโย่บุาย่บุริหารค้วามเสี�ย่งใหม่ทั้ี�บุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินจำาเป็น 
ต้องมี หรือการปร้บุปรุงกรอบุ/นโย่บุาย่ฯ ทั้ี�อาจส่งผ่ลูกระทั้บุทั้ำาให้ระด้้บุค้วามเสี�ย่งเพ่�มขึ�นอย่่างมี 
น้ย่สำาค้้ญ่ ก่อนนำาเสนอเพ่�อขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน

(2) พ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุเพด้านค้วามเสี�ย่งแลูะ MAT ต่างๆ ก่อนนำาเสนอเพ่�อขออนุม้ติจาก 
ค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน
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2.1.3 กำาก้บุดู้แลูการบุริหารค้วามเสี�ย่งทัุ้กประเภทั้แลูะการบุริหารจ้ด้การเงินกองทัุ้นของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ 
ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน ด้้งนี�
(1) ติด้ตามการด้ำาเนินการตามกรอบุ/นโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์ด้้านการบุริหารจ้ด้การเงินกองทัุ้น รวมถึึง

กรอบุ/นโย่บุาย่แลูะกลูยุ่ทั้ธ์อื�นๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้อง ว่ามีประสิทั้ธิภาพแลูะเป็นไปตามทั้ี�กำาหนด้
(2) พ่จารณาอนุม้ติ Risk Posture แลูะสถึานการณ์ สมมติฐานเพ่�อใช้ในการทั้ด้สอบุภาวะวิกฤต (Stress 

Testing)
2.1.4 พ่จารณาให้ค้วามเห็นชอบุหรืออนุม้ติข้อเสนอทั้ี�ได้้ผ่่านค้วามเห็นชอบุจากค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่ง

ชุด้ต่างๆ รวมถึึง
(1) บุุค้ค้ลูทั้ี� 3 (ใหม่) ทั้ี�ธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินจะขาย่ผ่ลูิตภ้ณฑ์์
  อนุม้ติบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 (ใหม่) ของธนาค้าร (ไม่รวมบุริษ้ทั้หลู้กทั้ร้พย่์จ้ด้การกองทุั้น ซีีไอเอ็มบุี-พรินซีิเพ่ลู 

จำาก้ด้ แลูะบุริษ้ทั้ในกลุู่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร) ก่อนเริ�มขาย่ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ หรือให้ค้วามเห็นชอบุ
บุุค้ค้ลูทั้ี� 3 (ใหม่) ของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน ก่อนนำาเสนอเพ่�อขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการ
ของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน

(2) มาตรฐานการราย่งานทั้างการเงินทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุเค้รื�องมือทั้างการเงิน (TFRS9/IFRS9) 
  อนุม้ติเค้รื�องมือทั้างการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models แลูะ Validation 

Results รวมถึึงกรอบุ/นโย่บุาย่/ระเบุีย่บุวิธีการทั้ี�เกี�ย่วข้อง
2.1.5 กำาหนด้แนวทั้างด้้านกลูยุ่ทั้ธ์แลูะทั้บุทั้วนมติของค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้ต่างๆ
2.1.6 ด้แูลูให้มโีค้รงสร้างพ่�นฐาน ทั้ร้พย่ากร ระบุบุงานรวมถึึงเค้รื�องมือว้ด้ค้วามเสี�ย่งด้า้นต่างๆ แลูะองค์้ประกอบุอื�นๆ  

สำาหร้บุการบุริหารค้วามเสี�ย่งของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงิน เพ่�อให้ระด้้บุค้วามเสี�ย่ง 
อยู่่ในเกณฑ์์ทั้ี�ย่อมร้บุได้้ ตลูอด้จนการสร้างว้ฒนธรรมในการตระหน้กถึึงค้วามเสี�ย่งแลูะวิน้ย่ในการบุริหาร
ค้วามเสี�ย่ง ให้มีอย่่างทั้้�วถึึงทั้้�งองค้์กร

2.1.7 แต่งต้�งทั้ี�ปรึกษาภาย่นอกเพ่�อทั้บุทั้วนแลูะให้ค้ำาปรึกษาเรื�องการบุริหารค้วามเสี�ย่งแก่ค้ณะกรรมการ BRCC 
ตามค้วามจำาเป็น

2.1.8 อนุม้ติแลูะกำาก้บุดู้แลูให้การด้ำาเนินการด้้งต่อไปนี�เป็นไปตามหลู้กเกณฑ์์ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของ
ทั้างการ
(1) การเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุค้วามเสี�ย่ง
(2) การค้วบุคุ้มกระบุวนการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุค้วามเสี�ย่ง

2.2	 การกำากับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์
2.2.1 ให้ข้อเสนอแนะแก่ค้ณะกรรมการธนาค้ารแลูะฝ�าย่จ้ด้การเกี�ย่วก้บุการบุริหารค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติ

ตามกฎเกณฑ์์
2.2.2 สอบุทั้านแลูะประเมินถึึงประเด้็นค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ แลูะการป้องก้นแลูะปราบุปราม

การฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่ เพ่��อให้ม้�นใจว่าประเด้็นด้้งกลู่าว
ได้้ร้บุการแก้ ไขอย่่างมีประสิทั้ธิภาพแลูะรวด้เร็ว

2.2.3 สอบุทั้านประเด็้นสำาค้้ญ่ทั้ี�พบุจากการสอบุสวน การตรวจสอบุ ประเด็้นด้้านการค้วบุคุ้มภาย่ใน แลูะ 
การปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ตามทั้ี�ผู่้ตรวจสอบุภาย่ใน ผู่้ตรวจสอบุภาย่นอก แลูะหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู 
ของทั้างการแลูะดู้แลูให้มีการด้ำาเนินการแก้ ไขอย่่างเหมาะสมแลูะรวด้เร็วจากฝ�าย่จ้ด้การ

2.2.4 สามารถึพ่จารณาอนุม้ติราย่การด้้งต่อไปนี�
(1) กรอบุ นโย่บุาย่ คู้่มือปฏิิบุ้ติงาน แลูะหลู้กจรรย่าบุรรณ ทั้ี�เกี�ย่วก้บุการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน  

แลูะการป้องก้นแลูะปราบุปรามการฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่ 
การก่อการร้าย่ รวมทั้้�ง อนมุ้ติการทั้บุทั้วนแลูะการสอบุทั้านกรอบุ นโย่บุาย่ คู้่มือปฏิิบุ้ติงาน แลูะ
หลู้กจรรย่าบุรรณด้้งกลู่าว 

(2) ราย่งานการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ประจำาป่ (Annual Compliance Report) สำาหร้บุ 
ราย่งานต่อหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูของทั้างการต่างๆ 
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(3) กฎบุ้ตรของหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน 
(4) แผ่นกลูยุ่ทั้ธ์ของหน่วย่งานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน

2.2.5 ประเมินประสิทั้ธิภาพของการบุริหารจ้ด้การค้วามเสี�ย่งด้้านการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ แลูะการป้องก้น
แลูะปราบุปรามการฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่โด้ย่รวมของ
ธนาค้าร โด้ย่ให้ค้วามสำาค้้ญ่ต่อการเสริมสร้างบุทั้บุาทั้ในการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ ทั้ร้พย่ากร
แลูะโค้รงสร้าง 

2.2.6 ทั้บุทั้วนกลูยุ่ทั้ธ์ของการกำาก้บุการปฏิิบุ้ติตามกฎเกณฑ์์ แลูะการป้องก้นแลูะปราบุปรามการฟัอกเงิน 
แลูะการต่อต้านการสน้บุสนุนทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่

2.2.7 พ่จารณาระด้้บุค้วามเสี�ย่งของการป้องก้นแลูะปราบุปรามการฟัอกเงินแลูะการต่อต้านการสน้บุสนุน
ทั้างการเงินแก่การก่อการร้าย่ รวมถึึงมาตรการค้วำ�าบุาตร เพ่�อการกำาหนด้เงื�อนไขแลูะค้วามเสี�ย่ง 
ทั้ี�ย่อมร้บุได้้ โด้ย่ระด้้บุค้วามเสี�ย่งทั้ี�ย่อมร้บุได้้ด้้งกลู่าวพ้ฒนาขึ�นจากการพ่จารณาค้วามเสี�ย่งของลููกค้้า
ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ ช่องทั้าง แลูะภูมิศาสตร์ รวมถึึงประเภทั้ธุรกิจ

2.3	 	 ประเมินผูู้้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงและผูู้้บริหารสูงสุดกำากับการปฏิิบัติงาน	 ซึ่งรายงานโดยตรงต่อ 
คณะกรรมการ	BRCC

2.4	 	 พิจารณาอนุมัตินโยบายสอบทานสินเชื่อ	 แผู้นงานการสอบทานสินเชื่อ	 และรายงานการสอบทานสินเชื่อ 
รายไตรมาส

3.	 ครอบคลุมถึง

  กลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของธนาค้าร (ตามค้วามเหมาะสม)

4.	 การรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

• ค้ณะกรรมการ BRCC มีหน้าทั้ี�ราย่งานต่อค้ณะกรรมการธนาค้าร 
• ค้ณะกรรมการ BRCC มีอำานาจอนุม้ติในด้้านต่างๆ เกี�ย่วก้บุค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ ด้้งต่อไปนี�

- ค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่ง
- ค้ณะกรรมการบุริหารสินทั้ร้พย่์แลูะหนี�สิน
- ค้ณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
- ค้ณะกรรมการพ่จารณาสินเชื�อ
- ค้ณะกรรมการคุ้ณภาพสินทั้ร้พย่์
- ค้ณะกรรมการด้้านค้วามเสี�ย่งชุด้อื�นๆ ทั้ี�ได้้ร้บุการแต่งต้�งแลูะราย่งานตรงต่อค้ณะกรรมการ BRCC

5.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1.  ด้ร. รอม หิร้ญ่พฤกษ์    ประธาน
2.  นาย่ณ้ฐศ้กด้ิ� โรจนพ่เชฐ   กรรมการแลูะประธานสำารอง
3.  Encik Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid* กรรมการ
4.  นาย่อนนต์ สิริแสงทั้้กษิณ   กรรมการ
5.  Mr. Hafriz Bin Abdul Rahman   กรรมการ

* เอ็นจิก โอมาร์ ซิีด้ด้ิก บิุน อามิน โนเออร์ ราชิด้  ได้้ลูาออกจากตำาแหน่ง กรรมการ  มีผ่ลูต้�งแต่ว้นทั้ี� 11 มกราค้ม 2565 เป็นต้นไป
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ผูู้้เข้าร่วมประชุม
1. กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร  ผู่้เข้าร่วมประชุมถึาวร
 ธนาค้ารซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ 
2. Group Chief Risk Officer,    ผู่้เข้าร่วมประชุมถึาวร
 Group Risk Division, CIMB Group

เลขานุการท่ีประชุม
1. ผู่้บุริหารสูงสุด้ บุริหารค้วามเสี�ย่ง   เลูขานุการสำาหร้บุงานบุริหารค้วามเสี�ย่ง
2. ผู่้บุริหารสูงสุด้ กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน  เลูขานุการสำาหร้บุงานกำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน

	 หมายเหตุ ตำาแหน่งผู่้บุริหารของผู่้เข้าร่วมประชุมแลูะเลูขานุการทั้ี�ประชุมในค้ณะกรรมการ BRCC ให้รวมถึึงผู่้บุริหารสูงสุด้ร่วม  
 (Co-Head) แลูะร้กษาการของตำาแหน่งน้�นๆ ด้้วย่

6.	 องค์ประชุม	และเง่่อนไขการประชุม

• การประชุมแต่ลูะค้ร้�งจะต้องประกอบุด้้วย่กรรมการไม่น้อย่กว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของกรรมการทั้้�งหมด้ โด้ย่ต้องมี 
ประธานหรือประธานสำารองเข้าร่วมด้้วย่ 

• การออกเสีย่งลูงมติในทั้ี�ประชุมจะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งเกินกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการทั้ี�เข้าร่วมประชุมทั้้�งหมด้  
• กรณีค้ะแนนเสีย่งเทั้่าก้นให้ถึือเป็นการ “ไม่อนุม้ติ”

7.	 ความถี่ของการประชุม	และการเข้าร่วมประชุม

• ให้มีการประชุมค้ณะกรรมการ BRCC อย่่างน้อย่เดื้อนลูะ 1 ค้ร้�ง หรือตามค้วามจำาเป็น หากในเดื้อนใด้ 
ไม่สามารถึจ้ด้การประชุมได้้ ให้เลูขานุการทีั้�ประชุมค้ณะกรรมการ BRCC ราย่งานต่อค้ณะกรรมการธนาค้าร
ในเดื้อนถ้ึด้ไปเพ่�อร้บุทั้ราบุ

• การประชุมค้ณะกรรมการฯ สามารถึกระทั้ำาผ่่านสื�ออิเลู็กทั้รอนิค้ส์ ได้้ ทั้้�งนี�  ในการประชุมผ่่านสื�อ 
อิเลู็กทั้รอนิค้ส์น้�น ให้หลู้กเกณฑ์์การจ้ด้ประชุมเป็นไปตามข้อกำาหนด้ด้้งกลู่าวข้างต้น

• การลูงมติทั้ี�ประชุมอาจใช้วิธีลูงมติเวีย่นได้้เฉพาะในกรณีทั้ี�มีค้วามจำาเป็นเร่งด้่วนเทั้่าน้�น 
• มติเวีย่นจะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งเกินกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการท้ั้�งหมด้ แลูะจะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งจากประธาน

หรือประธานสำารองด้้วย่

 เรื�องทั้ี�ได้้มีการลูงมติเวีย่นด้้งกลู่าวจะต้องมีการนำาเสนอทั้ี�ประชุมในค้ร้�งถ้ึด้ไปเพ่�อให้การร้บุรอง แลูะเลูขานุการ
ของทีั้�ประชุม BRCC จะต้องราย่งานต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�อร้บุทั้ราบุในราย่งานค้วามค้ืบุหน้าผ่ลูการ
ด้ำาเนินงานของค้ณะกรรมการ BRCC ประจำาราย่ไตรมาส

8.	 การรายงานกิจกรรมต่างๆ

 ค้ณะกรรมการ BRCC จะจด้้ส่งราย่งานค้วามค้บืุหนา้ผ่ลูการด้ำาเนนิงานต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นราย่ไตรมาส

Terms of Reference นี�ค้วรมีการทั้บุทั้วนอย่่างน้อย่ทัุ้ก 2 ป่ แลูะเมื�อมีค้วามจำาเป็นเพ่�อให้แน่ใจว่าการด้ำาเนินการต่างๆ 
ย่้งค้งมีค้วามเกี�ย่วข้องอย่่างต่อเนื�องแลูะมีประสิทั้ธิภาพ
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กฎบัต่รคณะกรรมการจัดการ
อ้างอิงคำาสั�งธุนาคาร ณ 27 สิงหุ้าคม 2564

ด้้วย่ทั้ี�ประชุมค้ณะกรรมการธนาค้าร ค้ร้�งทั้ี� 8/2564 เมื�อว้นทั้ี� 27 สิงหาค้ม 2564 มีมติให้แก้ไขกฎบุ้ตร (Terms of Reference)  
ของค้ณะกรรมการจ้ด้การ เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุมติด้้งกลู่าว จึงเห็นค้วรย่กเลูิกค้ำาส้�งธนาค้ารทั้ี� 33/2564 เรื�อง กฎบุ้ตร
ค้ณะกรรมการจ้ด้การ แลูะให้ใช้ค้ำาส้�งฉบุ้บุนี�แทั้น โด้ย่มีราย่ลูะเอีย่ด้ด้้งต่อไปนี�

1.	 วัตถุประสงค์

ค้ณะกรรมการจ้ด้การได้้ร้บุการแต่งต้�งขึ�นเพ่�อให้การสน้บุสนุนแก่ค้ณะกรรมการธนาค้าร แลูะกรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะ
ประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหารของธนาค้าร ในประเด็้นต่างๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการด้ำาเนินงานของธนาค้าร ภาย่ใต้ขอบุเขตงานแลูะ
บุทั้บุาทั้หน้าทั้ี�ด้้งระบุุในเอกสารฉบุ้บุนี�

2.	 งาน	/	บทบาทหน้าที่

2.1   ให้ค้ำาปรึกษากรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร 
2.2  ค้วบุคุ้ม ดู้แลู แลูะประเมินผ่ลูการด้ำาเนินงานด้้านต่างๆ ของธนาค้าร 
2.3   ทั้บุทั้วน ราย่งานทั้างการเงินแลูะราย่งานการบุริหารงานด้้านต่างๆ ของธนาค้าร 
2.4  พ่จารณาแผ่นกลูยุ่ทั้ธ์ แผ่นธุรกิจแลูะแผ่นการบุริหารจ้ด้การเงินกองทุั้นแลูะงบุประมาณของธนาค้าร
2.5  กำาหนด้การทั้ำางานร่วมก้นระหว่างสาย่งานแลูะการทั้ำางานระหว่างประเทั้ศ
2.6   พ่จารณาเกี�ย่วก้บุกฎเกณฑ์์ทั้ี�สำาค้้ญ่อย่่างรอบุค้อบุ
2.7  อนุม้ติอำานาจอนุม้ติเฉพาะในการด้ำาเนินการภาย่ในของสาย่งานต่างๆ ทั้ี�ไม่เกี�ย่วก้บุค้วามเสี�ย่ง 
2.8  อนุม้ติ ปร้บุปรุงแก้ไขแลูะทั้บุทั้วนนโย่บุาย่ภาย่ในของธนาค้ารทั้ี�เกี�ย่วก้บุนโย่บุาย่การบุริหารจ้ด้การ/การปฏิิบุ้ติการ/ 

เรื�องอื�นๆ ทั้ี�หน่วย่งานกำาก้บุดู้แลูไม่ได้้กำาหนด้ให้ต้องได้้ร้บุอนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร
2.9  พ่จารณาอนุม้ติการทั้บุทั้วนการปร้บุปรุงอำานาจอนุม้ติแลูะนโย่บุาย่ของธนาค้ารทั้ี�มีผ่ลูกระทั้บุจากการปร้บุ

โค้รงสร้างองค้์กร
 2.10 ทั้บุทั้วน ให้ค้วามเห็น พ่จารณา แลูะอนุม้ติต้�งสำารองตามกฎหมาย่เพ่�อรองร้บุค้วามเสีย่หาย่จากกรณีทั้ี�ธนาค้าร /  

ผู่้บุริหารถูึกฟั้องร้อง ตามทั้ี�นำาเสนอโด้ย่(หน่วย่งาน)กฎหมาย่ 
 2.11 อนุม้ติค้่าธรรมเนีย่มของผ่ลูิตภ้ณฑ์์การลูงทัุ้น หรือการแนะนำาลููกค้้าทั้ี�ผ่่านช่องทั้าง(สาย่งาน)ธุรกิจราย่ย่่อย่สำาหร้บุ

กรณีผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 แลูะไม่ใช่ราย่การทีั้�เกี�ย่วโย่งก้นแลูะทีั้�ไม่มีการเปลูี�ย่นแปลูงอย่่างมีสาระสำาค้้ญ่ทั้ี� 
ค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเสี�ย่งได้้เค้ย่อนุม้ติแลู้ว 

2.12 ในกรณีของผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3
ก)   ผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ของซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่
 อนุม้ติผ่ลูิตภ้ณฑ์์ใหม่ หรืออนุม้ติการเปลูี�ย่นแปลูงของผ่ลูิตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ทั้ี�มีอยู่่ในปัจจุบุ้น อ้นเนื�อง 

มาจากค้วามเสี�ย่งทั้ี�เพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่
ข)   ผ่ลูิตภ้ณฑ์์จากบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ของบุริษ้ทั้ในกลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินของซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่
 ให้ค้วามเห็นชอบุก้บุผ่ลิูตภ้ณฑ์์ใหม่ หรือการเปลูี�ย่นแปลูงของผ่ลิูตภ้ณฑ์์ของบุุค้ค้ลูทั้ี� 3 ทั้ี�มีอยู่่ในปัจจุบุ้น 

อ้นเนื�องมาจากค้วามเสี�ย่งทั้ี�เพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ ก่อนนำาเสนอเพ่�อขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการของบุริษ้ทั้
ภาย่ใต้กลูุ่มธุรกิจทั้างการเงินทั้ี�เกี�ย่วข้อง

2.13 กำาหนด้แลูะข้บุเค้ลูื�อนวิส้ย่ทั้้ศน์แลูะกลูยุ่ทั้ธ์การพ้ฒนาองค้์กรอย่่างย่้�งย่ืนสำาหร้บุใช้ทั้้�วทั้้�งธนาค้าร โด้ย่ให้สอด้ค้ลู้อง
ก้บุกลูยุ่ทั้ธ์การพ้ฒนาองค้์กรอย่่างย้่�งย่ืนของกลูุ่มซีีไอเอ็มบุี
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2.14 ทั้บุทั้วนนโย่บุาย่การบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ (Business Continuity Management (BCM)) รวมทั้้�ง
ดู้แลูให้ธนาค้ารมีแนวปฏิิบุ้ติแลูะการด้ำาเนินการด้้านการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจทั้ี�ด้ี มีแผ่น/กระบุวนการ
ด้้านการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจทั้ี�มีประสิทั้ธิผ่ลู ตลูอด้จนด้ำาเนินการอื�นใด้ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการบุริหาร 
ค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจของธนาค้าร (ดู้ราย่ลูะเอีย่ด้ของการด้ำาเนินกิจกรรมเกี�ย่วก้บุการบุริหารค้วามต่อเนื�อง
ทั้างธุรกิจได้้ทั้ี�ภาคผู้นวก) แลูะให้ค้ำาแนะนำาแลูะ/หรือทั้ิศทั้างแก่ค้ณะกรรมการ Crisis Management Committee 
(CMC) เกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินการทั้ี�จำาเป็นตามค้วามเหมาะสมระหว่างเกิด้วิกฤติ

2.15 จ้ด้ให้มีนโย่บุาย่เกี�ย่วก้บุการต่อต้านค้อร์ร้ปช้น รวมถึึงทั้บุทั้วน ตรวจสอบุ ปร้บุปรุง แลูะนำาเสนอนโย่บุาย่ด้้งกลู่าว
ต่อค้ณะกรรมการธนาค้ารเพ่�ออนุม้ติ ตลูอด้จนจ้ด้ให้มีการด้ำาเนินการเพ่�อต่ออายุ่การเป็นสมาชิกของแนวร่วม 
ต่อต้านค้อร์ร้ปช้นของภาค้เอกชนไทั้ย่ (Partnership Sector Collective Action Coalition Against Corruption  
(CAC)) ของธนาค้าร ภาย่ในระย่ะเวลูาทั้ี�กำาหนด้ รวมทั้้�งดู้แลูให้มีการสื�อสารทั้ี�เหมาะสมให้พน้กงานทัุ้กระด้้บุ 
ได้้ทั้ราบุแลูะปฏิิบุ้ติตามนโย่บุาย่ฯ แลูะด้ำาเนินการใด้ๆ ทั้้�งหลูาย่ทั้ี�จำาเป็นเพ่�อให้แน่ใจว่าธนาค้ารมีแนวปฏิิบุ้ติทั้ี�ด้ี 
เกี�ย่วก้บุการต่อต้านค้อร์ร้ปช้น

2.16 ทั้บุทั้วนแลูะร้บุรองการแก้ไข Country Delegated Authority (Country DA) ก่อนนำาเสนอให้ค้ณะกรรมการธนาค้าร
พ่จารณาอนุม้ติ

2.17 เรื�องอื�นๆ ตามทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้าร กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทีั้�บุริหาร

3.	 ขอบเขต

 กลูุ่มธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่

4.	 โครงสร้างการรายงาน	

• ค้ณะกรรมการจ้ด้การเป็นค้ณะกรรมการทั้ี�ได้้ร้บุมอบุหมาย่จากค้ณะกรรมการธนาค้าร
• ค้ณะกรรมการจ้ด้การเป็นค้ณะกรรมการหลู้กซีึ�งมีค้ณะกรรมการชุด้ย่่อย่ทั้ี�อยู่่ภาย่ใต้การดู้แลูด้้งต่อไปนี�

- ค้ณะกรรมการ Data Governance Committee
- ค้ณะกรรมการธุรกิจราย่ย่่อย่
- ค้ณะกรรมการ Crisis Management Committee

5.	 คณะกรรมการจัดการ	 ประกอบุด้้วย่

  1. กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร ประธาน
  2. ผู่้บุริหารสูงสุด้ การเงิน รองประธาน
  3. ผู่้บุริหารสูงสุด้ ธุรกิจขนาด้ใหญ่่ กรรมการ
  4. ผู่้บุริหารสูงสุด้ บุริหารค้วามเสี�ย่ง กรรมการ
  5. ผู่้บุริหารสูงสุด้ ธุรกิจบุริหารเงิน กรรมการ
  6. ผู่้บุริหารสูงสุด้ ธุรกรรมการเงิน กรรมการ
  7. ผู่้บุริหารสูงสุด้ เทั้ค้โนโลูย่ีแลูะวิทั้ย่าการข้อมูลู กรรมการ
  8. ผู่้บุริหารสูงสุด้ ปฏิิบุ้ติการ กรรมการ
  9. ผู่้บุริหารสูงสุด้ พาณิชย่์ธนกิจ กรรมการ
  10. ผู่้บุริหารสูงสุด้ ธุรกิจราย่ย่่อย่ กรรมการ
  11. ผู่้บุริหารสูงสุด้ ทั้ร้พย่ากรบุุค้ค้ลู กรรมการ
  12. ผู่้บุริหารสูงสุด้ สื�อสารองค้์กร กรรมการ
  13. ผู่้บุริหารสูงสุด้ กลูยุ่ทั้ธ์แลูะสำาน้กประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร กรรมการ
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  14. ผู่้บุริหารสูงสุด้ กำาก้บุการปฏิิบุ้ติงาน กรรมการ
  15. ผู่้บุริหารสูงสุด้ กฎหมาย่ กรรมการ
  16. ผู่้บุริหารสูงสุด้ บุริหารงานประสบุการณ์ลููกค้้า กรรมการ 

หมายเหตุ: ตำาแหน่งของกรรมการในค้ณะกรรมการจ้ด้การให้รวมถึึงร้กษาการ หรือผู่้บุริหารสูงสุด้ร่วม ของตำาแหน่งน้�นๆ ด้้วย่

ผูู้้เข้าร่วมประชุม:
ทั้ี�ปรึกษากรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร
ผู่้บุริหารสูงสุด้ ตรวจสอบุภาย่ใน

ผูู้้ได้รับเชิญเข้าประชุม:
กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ บุริษ้ทั้ ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ ออโต้ จำาก้ด้
กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่ บุริษ้ทั้ เวิลูด้์ลีูส จำาก้ด้

เลขานุการ:
เลูขานุการบุริษ้ทั้

6.	 องค์ประชุมและเง่่อนไขการประชุม

6.1  ในการประชุมแต่ลูะค้ร้�ง กรรมการทั้ี�เข้าร่วมประชุมจะต้องประกอบุด้้วย่กรรมการไม่น้อย่กว่ากึ�งหนึ�งของจำานวน
กรรมการทั้้�งหมด้ จึงจะถึือว่าค้รบุองค้์ประชุม ท้ั้�งนี� จะต้องมีประธานหรือรองประธาน หรือกรรมการค้ณะกรรมการ
จ้ด้การค้นหนึ�งค้นใด้ทั้ี�ประธานหรือรองประธานมอบุหมาย่ เข้าร่วมประชุมด้้วย่

6.2  กรณีบุุค้ค้ลูใด้ด้ำารงตำาแหน่งผู่้บุริหารสูงสุด้มากกว่าหนึ�งตำาแหน่ง (มากกว่าหนึ�งหน่วย่งาน) ในการน้บุฐานเสีย่ง 
ให้น้บุบุุค้ค้ลูน้�นในทัุ้กตำาแหน่ง แต่ในการน้บุองค้์ประชุมแลูะค้ะแนนเสีย่ง ให้น้บุเพีย่งตำาแหน่งเด้ีย่ว

6.3  การลูงมติในทั้ี�ประชุมอาจใช้วิธีลูงมติเวีย่นได้้ โด้ย่มติเวีย่นจะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งเกินกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการ
ทั้้�งหมด้ แลูะต้องได้้ร้บุค้ะแนนเสีย่งจากประธานหรือรองประธานด้้วย่ ทั้้�งนี� เรื�องทั้ี�ได้้มีการลูงมติเวีย่นด้้งกลู่าว 
จะต้องมีการนำาเสนอทั้ี�ประชุมในค้ร้�งถ้ึด้ไปเพ่�อให้การร้บุรอง

7.	 ความถี่ในการจัดประชุม	และวิธีการประชุม

7.1  ค้ณะกรรมการจ้ด้การให้มีการประชุมอย่่างน้อย่เด้ือนลูะ 1 ค้ร้�ง หากพ่จารณาเห็นสมค้วรหรือมีค้วามจำาเป็น
7.2  ในการประชุมแต่ลูะค้ร้�ง ให้ประธานทั้ำาหน้าทั้ี�เป็นประธานในทั้ี�ประชุม หากประธานไม่ได้้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถึ

ปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ได้้ ให้รองประธานเป็นประธานในทีั้�ประชุม หากประธานแลูะรองประธาน ไม่ได้้เข้าร่วมประชุมหรือ 
ไม่สามารถึปฏิิบุ้ติหน้าทั้ี�ได้้ ให้ประธานหรือรองประธานมอบุหมาย่ให้กรรมการค้ณะกรรมการจ้ด้การค้นใด้ 
ค้นหนึ�งเป็นประธานในทั้ี�ประชุม 

7.3  การประชุมค้ณะกรรมการจ้ด้การสามารถึกระทั้ำาผ่่านสื�ออิเล็ูกทั้รอนิค้ส์ได้้ ท้ั้�งนี� ในการประชุมผ่่านสื�อ 
อเิลูก็ทั้รอนคิ้ส์น้�น ให้หลู้กเกณฑ์์การจด้้ประชมุเป็นไปตามข้อกำาหนด้ด้ง้กลู่าวข้างต้น 

8.	 การรายงานกิจกรรมต่างๆ	

 ให้ค้ณะกรรมการจ้ด้การราย่งานกิจกรรมต่างๆ ทั้ี�ได้้ด้ำาเนินการ ให้ค้ณะกรรมการธนาค้ารร้บุทั้ราบุเป็นประจำา 
 ทัุ้กไตรมาส

 ทั้้�งนี� ให้มีการทั้บุทั้วนกฎบุ้ตรค้ณะกรรมการจ้ด้การป่ลูะค้ร้�งหรือเมื�อมีค้วามจำาเป็น

259 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ภาคผนวัก

(เก่�ย่วัข้องกับข้อ 2.14)

การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

•  ทั้บุทั้วนนโย่บุาย่การบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ เพ่�อเสนอขอค้วามเห็นชอบุจากค้ณะกรรมการจ้ด้การ  
แลูะขออนุม้ติจากค้ณะกรรมการธนาค้าร โด้ย่ดู้แลูให้นโย่บุาย่ฯ สอด้ค้ลู้องก้บุข้อกำาหนด้ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู
ค้ำาส้�งเพ่�มเติมจากของค้ณะกรรมการธนาค้าร รวมถึึงลู้กษณะ ค้วามซ้ีบุซี้อน แลูะน้ย่สำาค้้ญ่ในการด้ำาเนินธุรกิจ
ขององค้์กร

•  ดู้แลูให้มีการปฏิิบุ้ติตามแนวปฏิิบุ้ติด้้านการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ (ทั้้�วทั้้�งประเทั้ศ) ซีึ�งถืึอเป็นส่วนหนึ�งของ
การกำาก้บุดู้แลูกิจการทั้ี�ด้ีเพ่�อการเตรีย่มพร้อม โด้ย่ค้รอบุค้ลูุมถึึงการวางแผ่นกรณีเกิด้โรค้ระบุาด้เฉพาะพ่�นทั้ี� 
(Epidemic) / การระบุาด้ทั้้�วโลูก (Pandemic) แลูะการวางแผ่นงานทั้ี�จำาเป็น ในกรณีทั้ี�ต้องใช้งานแผ่นกู้คื้นระบุบุ
เทั้ค้โนโลูยี่สารสนเทั้ศ (IT Disaster Recovery Plan) เมื�อเกิด้ภาวะวิกฤตก้บุระบุบุเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศ

•  กำาก้บุดู้แลูการด้ำาเนินการเกี�ย่วก้บุการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจอย่่างต่อเนื�อง (ทั้้�วทั้้�งประเทั้ศ)
•  ส่งเสริมให้มีว้ฒนธรรมองค้์กรทั้ี�ให้ค้วามสำาค้้ญ่ก้บุการเพ่�มศ้กย่ภาพในการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ แลูะ

ดู้แลูให้การบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจเป็นส่วนหนึ�งในข้�นตอนการบุริหารจ้ด้การกลูยุ่ทั้ธ์แลูะในการด้ำาเนิน
ธุรกิจในเวลูาปกติ

•  ดู้แลูให้องค้์กรมีแผ่นแลูะกระบุวนการบุริหารค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจทั้ี�มีประสิทั้ธิผ่ลู สำาหร้บุทุั้กธุรกรรมงานทั้ี�มี
ค้วามสำาค้้ญ่ แลูะดู้แลูให้แน่ใจว่าแผ่นด้้งกลู่าวสอด้ค้ลู้องก้บุกลูยุ่ทั้ธ์ทั้างธุรกิจแลูะว้ตถึุประสงค้์ขององค้์กรทั้ี�จะตอบุ
สนองต่อการเปลูี�ย่นแปลูงได้้อย่่างรวด้เร็ว (Resiliency) ตลูอด้จนดู้แลูให้แผ่นกู้ค้ืนระบุบุเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศ 
(IT Disaster Recovery Plan) สอด้ค้ลู้องก้บุแนวทั้างทั้ี�กำาหนด้ในการฟั้�นต้วทั้างธุรกิจ (Business Recovery)

•  ค้ณะกรรมการจ้ด้การมีอำานาจอนุม้ติค้ำาขอเลืู�อนกำาหนด้การทั้ด้สอบุแผ่นค้วามต่อเนื�องทั้างธุรกิจ (BCP) /  
แผ่นกู้ค้ืนระบุบุเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศ (IT Disaster Recovery Plan – IT DRP) ภาย่ในป่เดี้ย่วก้น โด้ย่ทั้ี�การเลูื�อน
กำาหนด้การด้้งกลู่าวต้องไม่ลูะเมิด้ข้อกำาหนด้ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู การเลูื�อนกำาหนด้การทั้ด้สอบุแผ่น BCP /  
IT DRP ทั้ี�อาจลูะเมิด้ข้อกำาหนด้ของหน่วย่งานกำาก้บุดู้แลู จะต้องนำาเสนอเพ่�อร้บุการอนุม้ติจากค้ณะกรรมการ
ธนาค้าร ไม่ว่าจะเป็นการเลูื�อนกำาหนด้ภาย่ในป่น้�น หรือเลูื�อนไปป่ถ้ึด้ไป

•  ให้ค้วามเห็นชอบุต่อการจ้ด้ประเภทั้ของค้วามสำาค้้ญ่ของแอปพลิูเค้ช้น ทั้้�งแอปพลิูเค้ช้นใหม่ หรือการจ้ด้ประเภทั้ใหม ่
ของแอปพลิูเค้ช้นเดิ้ม เพ่�อให้สอด้ค้ลู้องก้บุหลู้กเกณฑ์์ในการกอบุกู้ระบุบุ ตามแนวทั้างทั้ี�กำาหนด้ใน System  
Criticality Categorization Framework (SCCF)

•  ค้ณะกรรมการจ้ด้การ โด้ย่ผ่่านทั้างทีั้ม BCM จะราย่งานค้วามค้วามคื้บุหน้าในเรื�องด้้งต่อไปนี�ให้ Group BCM 
Steering Committee ทั้ราบุเป็นราย่ไตรมาส หรือเมื�อจำาเป็น
• สถึานะของการเตรีย่มค้วามพร้อม
• ราย่งานแผ่นต่างๆ แผ่นตอบุสนองต่อภาวะวิกฤติ แลูะประเด้็นต่างๆ
• บุทั้เรีย่นทั้ี�ได้้ร้บุหลู้งเกิด้เหตุการณ์ แลูะประเด็้นต่างๆ
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ค้ณะกรรมการธนาค้ารเป็นผู่้ร้บุผ่ิด้ชอบุต่องบุการเงินของ ธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน) แลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ แลูะ
สารสนเทั้ศทั้างการเงินทีั้�ปรากฏิในราย่งานประจำาป่ งบุการเงินด้้งกลู่าวจ้ด้ทั้ำาขึ�นตามมาตรฐานการบุ้ญ่ชีทั้ี�ร้บุรองทั้้�วไป
ในประเทั้ศไทั้ย่ แลูะตามมาตรฐานการบุ้ญ่ชีสากลู โด้ย่เลูือกใช้นโย่บุาย่บุ้ญ่ชีทั้ี�เหมาะสมแลูะถึือปฏิิบุ้ติอย่่างสมำ�าเสมอ
ตลูอด้จนใช้ดุ้ลูพ่นิจอย่่างระม้ด้ระว้งแลูะใช้ประมาณการทั้ี�ด้ีทั้ี�สุด้ในการจ้ด้ทั้ำา มีการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูสำาค้้ญ่อย่่างเพีย่งพอ 
ในหมาย่เหตุประกอบุงบุการเงิน รวมทั้้�งการปฏิิบุ้ติตามประกาศของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ ข้อบุ้งค้้บุของตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์
แห่งประเทั้ศไทั้ย่ แลูะข้อกำาหนด้ของสำาน้กงานค้ณะกรรมการกำาก้บุหลู้กทั้ร้พย่์แลูะตลูาด้หลู้กทั้ร้พย่์

ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้จ้ด้ให้มีแลูะด้ำารงร้กษาไว้ซีึ�งระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ในทั้ี�มีประสิทั้ธิผ่ลูเพ่�อให้ม้�นใจได้้อย่่างมีเหตุผ่ลู
ว่าการบุ้นทั้ึกข้อมูลูทั้างบุ้ญ่ชีมีค้วามถึูกต้อง ค้รบุถึ้วน แลูะเพีย่งพอทั้ี�จะด้ำารงร้กษาไว้ซีึ�งทั้ร้พย่์สิน แลูะเพ่�อให้ทั้ราบุ 
จุด้อ่อนเพ่�อป้องก้นมิให้เกิด้การทัุ้จริตหรือการด้ำาเนินการทั้ี�ผ่ิด้ปกติอย่่างมีสาระสำาค้้ญ่

ในการนี� ค้ณะกรรมการธนาค้ารได้้แต่งต้�งค้ณะกรรมการตรวจสอบุซีึ�งประกอบุด้้วย่กรรมการทั้ี�มิใช่ผู่้บุริหารเป็นผู่้ดู้แลู 
ร้บุผิ่ด้ชอบุเกี�ย่วก้บุคุ้ณภาพของราย่งานทั้างการเงินแลูะระบุบุค้วบุคุ้มภาย่ใน โด้ย่ค้วามเห็นของค้ณะกรรมการตรวจสอบุ
เกี�ย่วก้บุเรื�องนี� ปรากฏิในราย่งานของค้ณะกรรมการตรวจสอบุซีึ�งแสด้งไว้ในราย่งานประจำาป่แลู้ว

ค้ณะกรรมการธนาค้ารมีค้วามเห็นว่า ระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ในของธนาค้ารโด้ย่รวมอยู่่ในระด้้บุทั้ี�น่าพอใจ แลูะสามารถึ
สร้างค้วามเชื�อม้�นอย่่างมีเหตุผ่ลูต่อค้วามเชื�อถึือได้้ในงบุการเงินของธนาค้ารแลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม 2564
 

(ด้าโต๊ะ อ้บุดุ้ลู ราฮ์ม้น อาฮ์ม้ด้) (นาย่พอลู วอง ชี ค้ิน)
กรรมการ  กรรมการผู่้จ้ด้การใหญ่่แลูะประธานเจ้าหน้าทั้ี�บุริหาร

เอกสารแนบ 8
ราย้งานความรับผู้ิดชอบ
ของคณะกรรมการธันาคาร
ต่อราย้งานที่างการเงิน
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เสนอผู่้ถืึอหุ้นของธนาค้าร ซีีไอเอ็มบุี ไทั้ย่ จำาก้ด้ (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารแสด้งฐานะการเงินรวมของธนาค้าร ซีีไอเอ็มบีุ ไทั้ย่ จำาก้ด้ 
(มหาชน) (ธนาค้าร) แลูะบุริษ้ทั้ย่่อย่ (กลูุ่มกิจการ) แลูะฐานะการเงินเฉพาะธนาค้าร ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564 แลูะ
ผ่ลูการด้ำาเนินงานรวมแลูะผ่ลูการด้ำาเนินงานเฉพาะธนาค้าร รวมถึึงกระแสเงินสด้รวมแลูะกระแสเงินสด้เฉพาะธนาค้าร
สำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นเด้ีย่วก้น โด้ย่ถูึกต้องตามทั้ี�ค้วรในสาระสำาค้้ญ่ตามมาตรฐานการราย่งานทั้างการเงิน แลูะหลู้กเกณฑ์์
ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการจ้ด้ทั้ำาแลูะนำาเสนอราย่งานทั้างการเงินตามทั้ี�เปิด้เผ่ย่ในหมาย่เหตุประกอบุ
งบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารข้อ 2

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารประกอบุด้้วย่
•  งบุแสด้งฐานะการเงินรวมแลูะงบุแสด้งฐานะการเงินเฉพาะธนาค้าร ณ ว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564
•  งบุกำาไรขาด้ทุั้นเบุ็ด้เสร็จรวมแลูะงบุกำาไรขาด้ทุั้นเบุ็ด้เสร็จเฉพาะธนาค้ารสำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นเด้ีย่วก้น 
•  งบุแสด้งการเปลีู�ย่นแปลูงส่วนของเจ้าของรวมแลูะงบุแสด้งการเปลีู�ย่นแปลูงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาค้ารสำาหร้บุ

ป่สิ�นสุด้ว้นเด้ีย่วก้น 
•  งบุกระแสเงินสด้รวมแลูะงบุกระแสเงินสด้เฉพาะธนาค้ารสำาหร้บุป่สิ�นสุด้ว้นเด้ีย่วก้น แลูะ
•  หมาย่เหตุประกอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารซึี�งรวมถึึงนโย่บุาย่การบุ้ญ่ชีทั้ี�สำาค้้ญ่แลูะหมาย่เหตุ

เรื�องอื�น ๆ

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็น	

ข้าพเจ้าได้้ปฏิิบุ้ติงานตรวจสอบุตามมาตรฐานการสอบุบุ้ญ่ชี ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุของข้าพเจ้าได้้กลู่าวไว้ในส่วนของ 
ค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีต่อการตรวจสอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารในราย่งานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีค้วามเป็นอิสระจากกลูุ่มกิจการแลูะธนาค้ารตามข้อกำาหนด้จรรย่าบุรรณของผู่้ประกอบุวิชาชีพบุ้ญ่ชีทั้ี�กำาหนด้
โด้ย่สภาวิชาชีพบุ้ญ่ชีในส่วนทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการตรวจสอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้าร แลูะข้าพเจ้า 
ได้้ปฏิิบุ้ติตามค้วามร้บุผิ่ด้ชอบุด้้านจรรย่าบุรรณอื�น ๆ ซีึ�งเป็นไปตามข้อกำาหนด้เหลู่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลู้กฐานการ 
สอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�ข้าพเจ้าได้้ร้บุเพีย่งพอแลูะเหมาะสมเพ่�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการแสด้งค้วามเห็นของข้าพเจ้า

เร่่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื�องสำาค้้ญ่ในการตรวจสอบุคื้อเรื�องต่าง ๆ ทั้ี�มีน้ย่สำาค้้ญ่ทั้ี�สุด้ตามดุ้ลูย่พ่นิจเย่ี�ย่งผู่้ประกอบุวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารสำาหร้บุงวด้ปัจจุบุ้น ข้าพเจ้าได้้ระบุุเรื�อง ค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�

เอกสารแนบ 9
ราย้งานของผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นสำาหร้บุเงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี� ภาระผู่กพ้นวงเงินสินเชื�อ แลูะส้ญ่ญ่าค้ำ�าประก้นทั้างการเงิน เป็นเรื�องสำาค้้ญ่
ในการตรวจสอบุแลูะได้้นำาเรื�องนี�มาพ่จารณาในบุริบุทั้ของการตรวจสอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารโด้ย่
รวมแลูะในการแสด้งค้วามเห็นของข้าพเจ้า ทั้้�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้้แสด้งค้วามเห็นแย่กต่างหากสำาหร้บุเรื�องนี�

เร่่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นสำาหร้บุเงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี� ภาระผู่กพ้นวงเงินสินเชื�อ แลูะส้ญ่ญ่าค้ำ�าประก้นทั้างการเงิน

อ้างถึึงหมาย่เหตุประกอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้าร ข้อ 2 เรื�องนโย่บุาย่การบุ้ญ่ชี ข้อ 12 เรื�องการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลู 
เกี�ย่วก้บุเงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี� แลูะข้อ 24 เรื�องการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�เกี�ย่วก้บุประมาณการหนี�สิน

เงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี�ถึือเป็นส่วนสำาค้้ญ่ของสินทั้ร้พย่์รวม
ซึี�งค้ิด้เป็นร้อย่ลูะ 52.16 ของสินทั้ร้พย่์รวมโด้ย่ ณ ว้นทั้ี� 31 
ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564 เงินให้สินเชื�อรวมของกลูุ่มกิจการประกอบุ
ด้้วย่เงินให้สินเชื�อของภาค้ธุรกิจธนาค้าร ค้ิด้เป็นร้อย่ลูะ 84.64 
แลูะลููกหนี�ตามส้ญ่ญ่าเช่าซืี�อจากการด้ำาเนินงานของบุริษ้ทั้ย่่อย่ 
ค้ิด้เป็นร้อย่ลูะ 15.36 ผู่้บุริหารประมาณค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้าน
เค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นสำาหร้บุเงินให้สินเชื�อเฉพาะราย่ สินเชื�อ
ทั้้�งหมด้โด้ย่รวม ภาระผู่กพ้นวงเงินสินเชื�อ แลูะส้ญ่ญ่าค้ำ�าประก้น
ทั้างการเงิน โด้ย่ใช้ทั้้�งข้อมูลูเชิงปริมาณแลูะพ่จารณาปัจจ้ย่เชิง
คุ้ณภาพซีึ�งมีค้วามซี้บุซี้อน 

ข้าพเจ้าให้ค้วามสำาค้้ญ่ในการตรวจสอบุเรื�องด้้งกลู่าวเนื�องจาก 
ค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นภาย่ใต้
มาตรฐานการราย่งานทั้างการเงิน ฉบุ้บุทั้ี� 9 เรื�อง เค้รื�องมือ
ทั้างการเงิน กำาหนด้ให้ ใช้แบุบุจำาลูองทั้ี�ซี้บุซี้อนแลูะสมมติฐานทีั้�
สำาค้้ญ่ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุสภาพทั้างเศรษฐกิจในอนาค้ตแลูะค้วาม
สามารถึในการชำาระหนี�

อีกทั้้�งผู่้บุริหารใช้ดุ้ลูย่พ่นิจทั้ี�สำาค้้ญ่ในการประมาณค้่าเผ่ื�อ
ผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นตามมาตรฐานการ
ราย่งานทั้างการเงินในเรื�องด้้งต่อไปนี�

•  จ้ด้ทั้ำาแบุบุจำาลูองเป็นแบุบุกลูุ่มลููกหนี�เพ่�อใช้ ในการค้ำานวณ
ค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น โด้ย่แบุบุ
จำาลูองมีค้วามซี้บุซี้อนแลูะใช้ดุ้ลูย่พ่นิจในการพ่จารณา
ค้วามเหมาะสมของการสร้างแบุบุจำาลูอง

•  การระบุุเงินให้สินเชื�อแก่ลููกหนี�ทั้ี� เค้ย่มีค้วามเสี�ย่งด้้าน
เค้รดิ้ตเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่

ข้าพเจ้าได้้ประเมินการออกแบุบุการค้วบุคุ้มแลูะการนำามาใช้ แลูะ
ทั้ด้สอบุค้วามมีประสิทั้ธิผ่ลูของการปฏิิบุ้ติการค้วบุคุ้มหลู้กเกี�ย่วก้บุ
ข้อมูลูทั้ี�เข้าสู่ระบุบุ แลูะการค้ำานวณค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�
ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นในระบุบุ ด้้งต่อไปนี�

•  ข้าพเจ้าทั้ด้สอบุการค้วบุคุ้มของผู่้บุริหารต่อค้วามถูึกต้อง
ของข้อมูลูทั้ี�ใช้ ค้วามเหมาะสมของวิธีการค้ำานวณ ระบุบุงาน 
กระบุวนการ แลูะการค้วบุคุ้มภาย่ในทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการประมวลู
ผ่ลูเพ่�อประเมินค้วามน่าเชื�อถึือของผ่ลูลู้พธ์ในการต้�งค้่าเผ่ื�อผ่ลู
ขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น

•  ข้าพเจ้าทั้ด้สอบุการค้วบุคุ้มหลู้กทั้้�งการค้วบุคุ้มแบุบุอ้ตโนม้ติ
แลูะการค้วบุคุ้มโด้ย่บุุค้ค้ลู โด้ย่ข้าพเจ้าให้ผู่้เชี�ย่วชาญ่ด้้าน
เทั้ค้โนโลูยี่สารสนเทั้ศของข้าพเจ้าทั้ด้สอบุการค้วบุคุ้มการเข้า
ถึึงระบุบุ แลูะการค้วบุคุ้มในการค้ำานวณค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้าน
เค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น รวมทั้้�งค้วามถูึกต้องของย่อด้ค้งเหลืูอ
ของบุ้ญ่ชีลููกหนี�ทั้ี�นำามาใช้ ในการค้ำานวณ นอกจากนี�ข้าพเจ้าย่้ง
ได้้ทั้ด้สอบุการค้วบุคุ้มภาย่ในเกี�ย่วก้บุค้วามถึูกต้องของการนำา
ข้อมูลูเข้าสู่ระบุบุทั้ี�ใช้ ในการค้ำานวณค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้าน
เค้รดิ้ตทีั้�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น มูลูค้่าหลู้กประก้น แลูะการโอนย่้าย่
ข้อมูลู

•  ข้าพเจ้าทั้ด้สอบุการค้วบุคุ้มของการกำาก้บุดู้แลูการพ้ฒนาแบุบุ
จำาลูองค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น แลูะการ
แก้ ไขแบุบุจำาลูอง ซึี�งรวมถึึงการอนุม้ติการใช้แบุบุจำาลูอง การดู้แลู
ติด้ตาม แลูะการทั้ด้สอบุแบุบุจำาลูอง

•  ข้าพเจ้าทั้ด้สอบุการค้วบุคุ้มของผู่้บุริหารในการสอบุทั้านแลูะ
การอนุม้ติการต้�งค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้
ขึ�น โด้ย่ข้าพเจ้าได้้อ่านราย่งานการประชุมของค้ณะกรรมการ
หลู้กของกลูุ่มกิจการ ได้้แก่ค้ณะกรรมการตรวจสอบุ ค้ณะ
กรรมการด้้านค้วามเสี�ย่ง ค้ณะกรรมการจ้ด้การ แลูะค้ณะ
กรรมการธนาค้ารของกลุู่มกิจการ 

263 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



เร่่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

•  สมมติฐานทั้ี�ใช้ ในแบุบุจำาลูองค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิต
ทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น เช่น กระแสเงินสด้ทั้ี�ค้าด้ว่าจะได้้ร้บุใน
อนาค้ต ข้อมูลูทั้ี�มีการค้าด้การณ์ไปในอนาค้ต ของปัจจ้ย่
ทั้างเศรษฐศาสตร์มหภาค้ ค้่าค้วามน่าจะเป็นถึ่วงนำ�าหน้ก
ในแต่ลูะสถึานการณ์จำาลูอง แลูะสำารองทั้ี�ธนาค้ารต้�งไว้
รองร้บุปัจจ้ย่อื�นทั้ี�ไม่สามารถึใส่ในแบุบุจำาลูองได้้ (Man-
agement Overlay) ในช่วงสถึานการณ์ การระบุาด้ของ 
COVID-19 แลูะ

•  ข้อมูลูแลูะสมมติฐานทั้ี�สำาค้้ญ่ทีั้�มีผ่ลูต่อค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้น
ด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นสำาหร้บุลููกหนี�แต่ลูะราย่
ทั้ี�เป็นสาระสำาค้้ญ่ เช่น กระแสเงินสด้ทั้ี�ค้าด้ว่าจะได้้ร้บุ 
ในอนาค้ต แลูะราค้าประเมินหลู้กประก้น

นอกจากนี�ผู่้บุริหารได้้ ใช้มาตรการการให้ค้วามช่วย่เหลูือลููก
หนี�เพ่�มเติมในช่วงสถึานการณ์การระบุาด้ของ COVID-19 
โด้ย่การปร้บุเงื�อนไขการชำาระหนี�ให้ก้บุลููกหนี�  เช่น ขย่าย่
ระย่ะเวลูาการผ่่อนชำาระ ลูด้อ้ตราด้อกเบุี�ย่ หรือ ปร้บุปรุง
โค้รงสร้างหนี� ให้เหมาะสมตามสถึานะของลููกหนี� แลูะ จ้ด้ช้�น 
ลููกหนี�ทั้ี�เข้ามาตรการตามช้�นเด้ิมก่อนการให้ค้วามช่วย่เหลูือ 
ตามหน้งสือเวีย่นธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่เรื�องมาตรการ
การให้ค้วามช่วย่เหลืูอลููกหนี�ในช่วงสถึานการณ์การระบุาด้ 
ของ COVID-19 ซีึ�งมีผ่ลูกระทั้บุต่อการจ้ด้ช้�นลููกหนี�แลูะ 
ประมาณการค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น

ข้าพเจ้าไม่พบุประเด้็นจากการทั้ด้สอบุของข้าพเจ้า จึงทั้ำาให้
ข้าพเจ้าเชื�อถึือการค้วบุคุ้มของกลูุ่มกิจการแลูะสามารถึใช้ผ่ลูเพ่�อ
ว้ตถึุประสงค้์ในการตรวจสอบุของข้าพเจ้าได้้ นอกจากนี�ข้าพเจ้าย้่ง
ได้้ปฏิิบุ้ติงานอื�นๆ ด้้งต่อไปนี�

•  ข้าพเจ้าให้ผู่้เชี�ย่วชาญ่ด้้านแบุบุจำาลูองค้วามเสี�ย่งทั้างการเงิน
แลูะผู่้เชี�ย่วชาญ่ด้้านเทั้ค้โนโลูย่ีสารสนเทั้ศของข้าพเจ้าทั้ด้สอบุ
ค้วามเหมาะสมของแบุบุจำาลูองค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�
ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นแบุบุกลูุ่มลููกหนี� แลูะชุด้ค้ำาส้�งค้อมพ่วเตอร์(สค้
ริปทั้์)ในระบุบุทั้ี�ใช้ ในการค้ำานวณค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�
ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น นอกจากนี� ข้าพเจ้าประเมินแลูะทั้ด้สอบุวิธีการ
รวมถึึงสมมติฐานทั้ี�สำาค้้ญ่ แลูะค้วามน่าเชื�อถึือของข้อมูลูทั้ี�ใช้ ใน
แบุบุจำาลูองค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รดิ้ตทีั้�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น แลูะ
พ่จารณาค้วามสมเหตุสมผ่ลูของข้อมูลูทั้ี�มีการค้าด้การณ์ไปใน
อนาค้ตโด้ย่เปรีย่บุเทั้ีย่บุก้บุข้อมูลูในตลูาด้ 

•  ข้าพเจ้าทั้ด้สอบุโด้ย่การสุ่มเลูือกต้วอย่่างเงินให้สินเชื�อ 
แก่ลููกหนี�แลูะใช้ข้อมูลูต่าง ๆ ทั้ี�เกี�ย่วข้องประกอบุก้บุดุ้ลูย่พ่นิจ
ของข้าพเจ้าเพ่�อประเมินว่า กลูุ่มต้วอย่่างลููกหนี�มีค้วามเสี�ย่ง
ด้้านเค้รด้ิตเพ่�มขึ�นอย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ หรือ หลู้กฐานข้อเทั้็จ
จริงของการด้้อย่ค้่าหรือไม่ แลูะพ่จารณาค้วามเหมาะสมของ 
การจ้ด้ช้�นลููกหนี� ข้าพเจ้าได้้ทั้ำาการวิเค้ราะห์สินเชื�อโด้ย่อิสระ
 โด้ย่เลูือกเงินให้สินเชื�อตามเกณฑ์์ขนาด้ค้วามเสี�ย่ง ข้าพเจ้า
ทั้ด้สอบุการจ้ด้อ้นด้้บุค้วามน่าเชื�อถืึอของเงินให้สินเชื�อทั้ี�จ้ด้ทั้ำา
โด้ย่ธนาค้ารว่า เป็นไปตามนโย่บุาย่การจ้ด้อ้นด้้บุค้วามน่าเชื�อ
ถึือภาย่ในของธนาค้าร

264   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 



เร่่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

•  ข้าพเจ้าสุ่มเลูือกต้วอย่่างในการตรวจค้วามถึูกต้อง แลูะค้วาม
ค้รบุถึ้วนของข้อมูลูของการจ้ด้ช้�นลููกหนี�ตามมาตรการการ
ให้ค้วามช่วย่เหลูือลููกหนี�ในช่วงสถึานการณ์การระบุาด้ของ 
COVID-19 ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ การค้ำานวณค้่าเผ่ื�อ
ผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น แลูะ กระทั้บุย่อด้ 
ค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทีั้�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นระหว่างระบุบุเงิน
ให้สินเชื�อแลูะระบุบุบุ้ญ่ชีแย่กประเภทั้ว่าถูึกต้องตรงก้น

•  ข้าพเจ้าทั้ด้สอบุกระบุวนการสอบุทั้านแลูะการอนุม้ติของ
ผู่้บุริหารสำาหร้บุการต้�ง Management Overlay ข้าพเจ้า
ประเมินค้วามเหมาะสมของ Management Overlay โด้ย่ใช้
ประสบุการณ์ด้้านธุรกิจธนาค้ารแลูะค้วามรู้ของข้าพเจ้า แลูะ
เงื�อนไขสภาพทั้างเศรษฐกิจในปัจจุบุ้น

•  กรณีค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นค้ำานวณ
เป็นแบุบุราย่ส้ญ่ญ่า ข้าพเจ้าประเมินค้วามเพีย่งพอของค้่า
เผ่ื�อผ่ลูขาด้ทุั้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น โด้ย่สอบุถึาม
ในเชิงทั้ด้สอบุเกี�ย่วก้บุหลู้กการการประมาณกระแสเงินสด้ใน
อนาค้ตซีึ�งจ้ด้ทั้ำาโด้ย่ผู่้บุริหาร แลูะประเมินค้วามเหมาะสมของ
ประมาณการโด้ย่การตรวจหลู้กฐานสน้บุสนุนทั้ี�เกี�ย่วข้องแลูะ
ได้้สอบุถึามผู่้บุริหารในราย่ลูะเอีย่ด้เกี�ย่วก้บุกระแสเงินสด้ทั้ี�
ค้าด้ว่าจะได้้ร้บุจากลููกหนี�ในอนาค้ต ข้าพเจ้าใช้ดุ้ลูย่พ่นิจขอ ง 
ผู่้ประกอบุวิชาชีพแลูะหลู้กฐานจากภาย่นอก (ถึ้ามี) ในการ
ประเมินค้วามเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด้ รวมถึึง
การทั้ด้สอบุการค้ำานวณการค้ิด้ลูด้กระแสเงินสด้

•  สำาหร้บุมูลูค้่าของหลู้กประก้นทั้ี�ประเมินโด้ย่ผู่้ประเมินราค้าน้�น 
ข้าพเจ้าได้้ประเมินคุ้ณสมบุ้ติของผู่้ประเมินราค้าเหลู่าน้�น จาก
น้�นข้าพเจ้าได้้สุ่มเลืูอกต้วอย่่างการประเมินราค้าเพ่�อทั้ด้สอบุ
ว่าผู่้บุริหารได้้ ใช้ราค้าประเมินลู่าสุด้ในการค้ำานวณค้่าเผ่ื�อผ่ลู
ขาด้ทัุ้นด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น ข้าพเจ้าได้้ประเมินค้วาม
เหมาะสมของวิธีการประเมินราค้า โด้ย่พ่จารณาว่าผู่้ประเมิน
ราค้าได้้ ใช้ วิธีการประเมินราค้าตามเกณฑ์์ของหน่วย่งานกำาก้บุ
ดู้แลู นอกจากนี�ข้าพเจ้าย้่งได้้ทั้ด้สอบุค้วามของถึูกต้องของ
การนำาราค้าหลู้กประก้นไปใช้ ในแบุบุจำาลูองค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้น
ด้้านเค้รด้ิตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�น

จากผ่ลูการปฏิิบุ้ติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบุค้วามแตกต่างทั้ี�มี
สาระสำาค้้ญ่ของค้่าเผ่ื�อผ่ลูขาด้ทัุ้นด้้านเค้รดิ้ตทั้ี�ค้าด้ว่าจะเกิด้ขึ�นตาม
ทั้ี�ผู่้บุริหารได้้ประเมินไว้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้ส้งเกตหมาย่เหตุประกอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้าร ข้อ 2 ทีั้�อธิบุาย่ถึึงนโย่บุาย่การบุ้ญ่ชี
เกี�ย่วก้บุการนำาข้อย่กเว้นจากมาตรการผ่่อนปรนช้�วค้ราวเพ่�อลูด้ผ่ลูกระทั้บุจากสถึานการณ์การแพร่ระบุาด้ของโรค้ติด้เชื�อ
ไวร้สโค้โรนา 2019 (COVID-19) ทั้ี�ออกโด้ย่สภาวิชาชีพบุ้ญ่ชีมาถืึอปฏิิบุ้ติสำาหร้บุรอบุระย่ะเวลูาราย่งานสิ�นสุด้ภาย่ในช่วง
เวลูาระหว่างว้นทั้ี� 1 มกราค้ม พ.ศ. 2563 ถึึงว้นทั้ี� 31 ธ้นวาค้ม พ.ศ. 2564 ทั้้�งนี� ค้วามเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้้เปลีู�ย่นแปลูง
ไปเนื�องจากเรื�องทั้ี�ข้าพเจ้าให้ข้อส้งเกตนี�

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุต่อข้อมูลูอื�น ข้อมูลูอื�นประกอบุด้้วย่ ข้อมูลูซึี�งรวมอยู่่ในราย่งานประจำาป่ แต่ไม่รวมถึึงงบุการเงิน
รวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้าร แลูะราย่งานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�อยู่่ในราย่งานน้�น ข้าพเจ้าค้าด้ว่าข้าพเจ้าจะได้้ร้บุราย่งาน
ประจำาป่ภาย่หลู้งว้นทั้ี�ในราย่งานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีนี� 

ค้วามเห็นของข้าพเจ้าต่องบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารไม่ค้รอบุค้ลูุมถึึงข้อมูลูอื�น แลูะข้าพเจ้าไม่ได้้ให้ค้วาม
เชื�อม้�นต่อข้อมูลูอื�น

ค้วามร้บุผ่ิด้ชอบุของข้าพเจ้าทั้ี�เกี�ย่วเนื�องก้บุการตรวจสอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารค้ือ การอ่านแลูะ
พ่จารณาว่าข้อมูลูอื�นมีค้วามข้ด้แย่้งทั้ี�มีสาระสำาค้้ญ่ก้บุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้าร หรือก้บุค้วามรู้ทั้ี�ได้้ร้บุ
จากการตรวจสอบุของข้าพเจ้า หรือปรากฏิว่าข้อมูลูอื�นมีการแสด้งข้อมูลูทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเท็ั้จจริงอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่หรือไม่ 

เมื�อข้าพเจ้าได้้อ่านราย่งานประจำาป่ หากข้าพเจ้าสรุปได้้ว่ามีการแสด้งข้อมูลูทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเทั้็จจริงอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่ ข้าพเจ้า
ต้องสื�อสารเรื�องด้้งกลู่าวก้บุค้ณะกรรมการตรวจสอบุ

ความรับผู้ิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการมีหน้าทั้ี�ร้บุผ่ิด้ชอบุในการจ้ด้ทั้ำาแลูะนำาเสนองบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารเหลู่านี� โด้ย่ถึูกต้อง 
ตามทั้ี�ค้วรตามมาตรฐานการราย่งานทั้างการเงินแลูะหลู้กเกณฑ์์ของธนาค้ารแห่งประเทั้ศไทั้ย่ทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการจ้ด้ทั้ำา
แลูะนำาเสนอราย่งานทั้างการเงินตามทั้ี�เปิด้เผ่ย่ในหมาย่เหตุประกอบุงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารข้อ 2  
แลูะร้บุผิ่ด้ชอบุเกี�ย่วก้บุการค้วบุคุ้มภาย่ในทั้ี�กรรมการพ่จารณาว่าจำาเป็น เพ่�อให้สามารถึจ้ด้ทั้ำางบุการเงินรวมแลูะ 
งบุการเงินเฉพาะธนาค้ารทั้ี�ปราศจากการแสด้งข้อมูลูทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเทั้็จจริงอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่ไม่ว่าจะเกิด้จากการทัุ้จริต
หรือข้อผ่ิด้พลูาด้ 

ในการจ้ด้ทั้ำางบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้าร กรรมการร้บุผ่ิด้ชอบุในการประเมินค้วามสามารถึของ 
กลุู่มกิจการแลูะธนาค้ารในการด้ำาเนินงานต่อเนื�อง เปิด้เผ่ย่เรื�องทั้ี�เกี�ย่วก้บุการด้ำาเนินงานต่อเนื�อง (ตามค้วามเหมาะสม)  
แลูะการใช้เกณฑ์์การบุ้ญ่ชีสำาหร้บุการด้ำาเนินงานต่อเนื�อง เว้นแต่กรรมการมีค้วามต้�งใจทีั้�จะเลิูกกลูุ่มกิจการแลูะ 
ธนาค้าร หรือหยุ่ด้ด้ำาเนินงาน หรือไม่สามารถึด้ำาเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้้ 
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ค้ณะกรรมการตรวจสอบุมีหน้าทั้ี�ช่วย่กรรมการในการกำาก้บุดู้แลูกระบุวนการในการจ้ด้ทั้ำาราย่งานทั้างการเงินของ 
กลูุ่มกิจการแลูะธนาค้าร

ความรับผู้ิดชอบของผูู้้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบุของข้าพเจ้ามี ว้ตถึุประสงค้์ เพ่�อให้ ได้้ค้วามเชื�อม้�นอย่่างสมเหตุสมผ่ลูว่างบุการเงินรวมแลูะ 
งบุการเงินเฉพาะธนาค้ารโด้ย่รวมปราศจากการแสด้งข้อมูลูทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเท็ั้จจริงอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่หรือไม่ ไม่ว่า 
จะเกิด้จากการทุั้จริตหรือข้อผิ่ด้พลูาด้ แลูะเสนอราย่งานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีซีึ�งรวมค้วามเห็นของข้าพเจ้าอยู่่ด้้วย่  
ค้วามเชื�อม้�นอย่่างสมเหตุสมผ่ลูคื้อค้วามเชื�อม้�นในระด้้บุสูง แต่ไม่ได้้เป็นการร้บุประก้นว่าการปฏิิบุ้ติงานตรวจสอบุ 
ตามมาตรฐานการสอบุบุ้ญ่ชีจะสามารถึตรวจพบุข้อมูลูทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเทั้็จจริงอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่ทั้ี�มีอยู่่ได้้เสมอไป  
ข้อมูลูทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเทั้็จจริงอาจเกิด้จากการทัุ้จริตหรือข้อผ่ิด้พลูาด้ แลูะถึือว่ามีสาระสำาค้้ญ่เมื�อค้าด้การณ์อย่่าง 
สมเหตุสมผ่ลูได้้ว่าราย่การทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเท็ั้จจริงแต่ลูะราย่การ หรือทุั้กราย่การรวมก้นจะมีผ่ลูต่อการต้ด้สินใจ 
ทั้างเศรษฐกิจของผู่้ใช้งบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารเหลู่านี� 

ในการตรวจสอบุของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบุบุ้ญ่ชี ข้าพเจ้าได้้ใช้ดุ้ลูย่พ่นิจเยี่�ย่งผู่้ประกอบุวิชาชีพแลูะ 
การส้งเกตแลูะสงส้ย่เยี่�ย่งผู่้ประกอบุวิชาชีพตลูอด้การตรวจสอบุ การปฏิิบุ้ติงานของข้าพเจ้ารวมถึึง

•  ระบุุแลูะประเมินค้วามเสี�ย่งจากการแสด้งข้อมูลูทั้ี�ข้ด้ต่อข้อเทั้็จจริงอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่ในงบุการเงินรวม 
แลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้าร ไม่ว่าจะเกิด้จากการทุั้จริตหรือข้อผิ่ด้พลูาด้ ออกแบุบุแลูะปฏิิบุ้ติงานตามวิธีการ 
ตรวจสอบุเพ่�อตอบุสนองต่อค้วามเสี�ย่งเหลู่าน้�น แลูะได้้หลู้กฐานการสอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�เพีย่งพอแลูะเหมาะสม 
เพ่�อเป็นเกณฑ์์ในการแสด้งค้วามเห็นของข้าพเจ้า ค้วามเสี�ย่งทีั้�ไม่พบุข้อมูลูทีั้�ข้ด้ต่อข้อเทั้็จจริงอ้นเป็นสาระสำาค้้ญ่ 
ซีึ�งเป็นผ่ลูมาจากการทัุ้จริตจะสูงกว่าค้วามเสี�ย่งทีั้�เกิด้จากข้อผิ่ด้พลูาด้ เนื�องจากการทัุ้จริตอาจเกี�ย่วก้บุ 
การสมรู้ร่วมค้ิด้ การปลูอมแปลูงเอกสารหลู้กฐาน การต้�งใจลูะเว้นการแสด้งข้อมูลู การแสด้งข้อมูลูทั้ี�ไม่ตรงตาม
ข้อเทั้็จจริงหรือการแทั้รกแซีงการค้วบุคุ้มภาย่ใน

•  ทั้ำาค้วามเข้าใจในระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ในทั้ี�เกี�ย่วข้องก้บุการตรวจสอบุ เพ่�อออกแบุบุวิธีการตรวจสอบุทั้ี�เหมาะสม 
ก้บุสถึานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่�อว้ตถุึประสงค้์ในการแสด้งค้วามเห็นต่อค้วามมีประสิทั้ธิผ่ลูของการค้วบุคุ้มภาย่ใน 
ของกลูุ่มกิจการแลูะธนาค้าร

•  ประเมินค้วามเหมาะสมของนโย่บุาย่การบุ้ญ่ชีทั้ี�กรรมการใช้แลูะค้วามสมเหตุสมผ่ลูของประมาณการทั้างบุ้ญ่ชี  
แลูะการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูทั้ี�เกี�ย่วข้องซีึ�งจ้ด้ทั้ำาขึ�นโด้ย่กรรมการ 

•  สรุปเกี�ย่วก้บุค้วามเหมาะสมของการใช้เกณฑ์์การบุ้ญ่ชีสำาหร้บุการด้ำาเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลู้กฐาน
การสอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�ได้้ร้บุ แลูะประเมินว่ามีค้วามไม่แน่นอนทีั้�มีสาระสำาค้้ญ่ทีั้�เกี�ย่วก้บุเหตุการณ์หรือสถึานการณ์ทั้ี�อาจ
เป็นเหตุให้เกิด้ข้อสงส้ย่อย่่างมีน้ย่สำาค้้ญ่ต่อค้วามสามารถึของกลุู่มกิจการแลูะธนาค้ารในการด้ำาเนินงานต่อเนื�อง
หรือไม่ ถึ้าข้าพเจ้าได้้ข้อสรุปว่ามีค้วามไม่แน่นอนทั้ี�มีสาระสำาค้้ญ่ ข้าพเจ้าต้องกลู่าวไว้ในราย่งานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชี 
ของข้าพเจ้าโด้ย่ให้ข้อส้งเกตถึึงการเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูในงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารทีั้�เกี�ย่วข้อง 
หรือถึ้าการเปิด้เผ่ย่ด้้งกลู่าวไม่เพีย่งพอ ค้วามเห็นของข้าพเจ้าจะเปลูี�ย่นแปลูงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ�นอยู่่ก้บุ 
หลู้กฐานการสอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�ได้้ร้บุจนถึึงว้นทั้ี�ในราย่งานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชีของข้าพเจ้า อย่่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ 
สถึานการณ์ในอนาค้ตอาจเป็นเหตุให้กลูุ่มกิจการแลูะธนาค้ารต้องหยุ่ด้การด้ำาเนินงานต่อเนื�อง 
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•  ประเมินการนำาเสนอ โค้รงสร้างแลูะเนื�อหาของงบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารโด้ย่รวม รวมถึึง 
การเปิด้เผ่ย่ข้อมูลูว่างบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารแสด้งราย่การ แลูะเหตุการณ์ในรูปแบุบุ 
ทั้ี�ทั้ำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลูโด้ย่ถึูกต้องตามทั้ี�ค้วรหรือไม่

•  ได้้ร้บุหลู้กฐานการสอบุบุ้ญ่ชีทั้ี�เหมาะสมอย่่างเพีย่งพอเกี�ย่วก้บุข้อมูลูทั้างการเงินของธนาค้ารภาย่ในกลูุ่มหรือ
กิจกรรมทั้างธุรกิจภาย่ในกลูุ่มกิจการเพ่�อแสด้งค้วามเห็นต่องบุการเงินรวม ข้าพเจ้าร้บุผ่ิด้ชอบุต่อการกำาหนด้
แนวทั้าง การค้วบุคุ้มดู้แลูแลูะการปฏิิบุ้ติงานตรวจสอบุกลูุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู่้ร้บุผิ่ด้ชอบุแต่เพีย่งผู่้เด้ีย่วต่อ
ค้วามเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้้สื�อสารก้บุค้ณะกรรมการตรวจสอบุในเรื�องต่าง ๆ ทั้ี�สำาค้้ญ่ซีึ�งรวมถึึงขอบุเขตแลูะช่วงเวลูาของการตรวจสอบุ
ตามทั้ี�ได้้วางแผ่นไว้ ประเด้็นทั้ี�มีน้ย่สำาค้้ญ่ทั้ี�พบุจากการตรวจสอบุ แลูะข้อบุกพร่องทั้ี�มีน้ย่สำาค้้ญ่ในระบุบุการค้วบุคุ้มภาย่ใน
หากข้าพเจ้าได้้พบุในระหว่างการตรวจสอบุของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้้ให้ค้ำาร้บุรองแก่ค้ณะกรรมการตรวจสอบุว่า ข้าพเจ้าได้้ปฏิิบุ้ติตามข้อกำาหนด้จรรย่าบุรรณทีั้�เกี�ย่วข้องก้บุ 
ค้วามเป็นอิสระแลูะได้้สื�อสารก้บุค้ณะกรรมการตรวจสอบุเกี�ย่วก้บุค้วามส้มพ้นธ์ทั้้�งหมด้ ตลูอด้จนเรื�องอื�นซีึ�งข้าพเจ้า 
เชื�อว่ามีเหตุผ่ลูทั้ี�บุุค้ค้ลูภาย่นอกอาจพ่จารณาว่ากระทั้บุต่อค้วามเป็นอิสระของข้าพเจ้าแลูะมาตรการทีั้�ข้าพเจ้า 
ใช้เพ่�อป้องก้นไม่ให้ข้าพเจ้าขาด้ค้วามเป็นอิสระ

จากเรื�องทั้ี�สื�อสารก้บุค้ณะกรรมการตรวจสอบุ ข้าพเจ้าได้้พ่จารณาเรื�องต่าง ๆ ทั้ี�มีน้ย่สำาค้้ญ่ทั้ี�สุด้ในการตรวจสอบุ 
งบุการเงินรวมแลูะงบุการเงินเฉพาะธนาค้ารในงวด้ปัจจุบุ้นแลูะกำาหนด้เป็นเรื�องสำาค้้ญ่ในการตรวจสอบุ ข้าพเจ้าได้้อธิบุาย่
เรื�องเหลู่านี�ในราย่งานของผู่้สอบุบุ้ญ่ชี เว้นแต่กฎหมาย่หรือข้อบุ้งค้้บุไม่ให้เปิด้เผ่ย่ต่อสาธารณะเกี�ย่วก้บุเรื�องด้้งกลู่าว หรือ
ในสถึานการณ์ทั้ี�ย่ากทั้ี�จะเกิด้ขึ�น ข้าพเจ้าพ่จารณาว่าไม่ค้วรสื�อสารเรื�องด้้งกลู่าวในราย่งานของข้าพเจ้าเพราะการกระทั้ำา
ด้้งกลู่าวสามารถึค้าด้การณ์ได้้อย่่างสมเหตุผ่ลูว่าจะมีผ่ลูกระทั้บุในทั้างลูบุมากกว่าผ่ลูประโย่ชน์ต่อส่วนได้้เสีย่สาธารณะ
จากการสื�อสารด้้งกลู่าว 

บุริษ้ทั้ ไพร้ซีวอเตอร์เฮาส์คู้เปอร์ส เอบุีเอเอส จำาก้ด้

บุุญ่เลิูศ  กมลูชนกกุลู
ผู่้สอบุบุ้ญ่ชีร้บุอนุญ่าตเลูขทั้ี� 5339
กรุงเทั้พมหานค้ร
22 กุมภาพ้นธ์ พ.ศ. 2565
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เอกสารแนบ 10
งบการเงินแลัะ
หมาย้เหตุปีระกอบงบการเงิน
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งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

สิินทรััพย์์  หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เงินสด 818,440,867 918,593,772 1,351,567,764 817,779,386 917,689,843 1,350,614,011 

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 7 9,455,816,054 6,357,266,941 6,142,911,903 9,261,643,964 6,188,677,940 5,926,869,512 

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

8 31,302,996,216 35,233,559,419 31,951,657,955 31,302,996,216 35,233,559,419 31,951,657,955

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 9 46,418,710,687 57,560,610,597 43,459,245,755 46,418,710,687 57,560,610,597 43,459,245,755 

เงินลงทุนสุทธิ 10 74,281,241,219 61,492,898,712 53,991,591,607 74,279,241,219 61,490,898,712 53,989,591,607 

เงินลงทุนในบริษััทย่อยสุทธิ 11 - - - 2,904,440,639 2,933,315,115 2,208,315,115 

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ 12, 13 207,848,614,377 221,843,843,591 231,909,656,051 202,709,335,507 217,575,772,174 224,778,419,827 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 14 1,158,138,258 1,082,474,739 1,123,900,062 1,004,249,273 909,229,206 894,230,172 

ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์สุทธิ 15 3,726,817,658 3,265,886,780 3,428,635,255 3,654,669,922 3,184,960,352 3,339,032,032 

สินทรัพย์สิทธิการใชื่้สุทธิ 16 207,527,142 293,567,543 303,242,182 165,335,747 231,112,349 240,214,966

สินทรัพย์ไม่ม่ตัุวตุนสุทธิ 17 965,308,458 970,407,387 1,061,691,787 917,575,324 920,772,733 1,015,531,376 

สินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอตัุดบัญชื่่ 18 1,356,191,043 671,711,434 756,836,833 769,150,376 - 276,466,080 

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660,011,269 16,051,131,778 14,967,549,671 13,660,011,269 16,051,131,778 14,967,549,671 

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
หรือขาดทุนและเงินลงทุน

5,805,942,605 3,051,557,703 6,431,343,941 5,805,942,605 3,051,557,703 6,431,343,941 

สินทรัพย์อ่�นสุทธิ 19 1,508,115,950 1,733,638,801 2,276,984,858 1,208,125,459 1,450,159,918 1,861,442,869 

รัวมสิินทรััพย์์ 398,513,871,803 410,527,149,197 399,156,815,624 394,879,207,593 407,699,447,839 392,690,524,889

กรัรัมการั    กรัรัมการั

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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งบแสดงฐานะ
การเงิน (ต่่อ) ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

หนี้สิินและสิ่วนของเจ้าของ หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนี้สิิน

เงินรับฝาก 20 182,167,494,511 193,955,570,315 199,034,749,068 182,778,838,078 194,149,733,163 199,132,082,337 

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 21 55,396,711,208 47,094,775,120 43,155,864,541 55,396,711,208 47,094,775,120 43,155,864,541 

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 432,383,333 256,215,690 268,816,305 432,383,333 256,215,690 268,816,305 

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

22 17,743,842,598 28,948,798,788 24,422,519,906 17,743,842,598 28,948,798,788 24,422,519,906 

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 9 42,707,621,778 57,221,163,685 44,659,756,168 42,707,621,778 57,221,163,685 44,659,756,168 

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 23 29,466,009,167 19,449,377,487 25,818,667,017 29,466,009,167 19,449,377,487 23,818,667,017 

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 211,554,318 296,677,054 303,242,182 168,573,732 233,549,214 240,214,966

ประมาณ์การหน่�สิน 24 2,640,424,488 2,679,569,475 2,515,595,573 2,490,519,884 2,512,525,405 2,359,219,094 

หน่�สินภาษ่ัเงินได้รอตุัดบัญชื่่ 18 - 37,854,384 - - 29,749,582 -

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,885,571,233 12,111,017,104 9,158,264,057 14,885,571,233 12,111,017,104 9,158,264,057 

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
ท่�วัดมูลค่าเจ้าหน่�จากการซ่ื้�อสินทรัพย์
ทางการเงินท่�วัดมูลค่า

5,456,623,472 3,805,723,315 5,614,819,508 5,456,623,472 3,805,723,315 5,614,819,508 

หน่�สินอ่�น 25 4,002,771,029 3,126,548,220 4,102,518,536 3,294,044,122 2,655,088,383 3,001,524,762 

รัวมหน้ีสิิน 355,111,007,135 368,983,290,637 359,054,812,861 354,820,738,605 368,467,716,936 355,831,748,661

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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งบแสดงฐานะ
การเงิน (ต่่อ) ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

หนี้สิินและสิ่วนของเจ้าของ (ต่่อ) หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สิ่วนของเจ้าของ

ทุนเร่อนหุ้น 27 

ทุนจดทะเบ่ยน
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น

มูลค่าท่�ตุราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 

ทุนท่�ออกและชื่ำาระแล้ว
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น

มูลค่าท่�ตุราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 

องค์ประกอบอ่�นของส่วนของเจ้าของ 1,100,842,521 1,541,465,035 1,266,454,961 1,127,058,864 1,593,402,211 1,310,987,496 

ส่วนเกินจากการเปล่�ยนแปลงส่วนได้เส่ย

ของธนาคารในบริษััทย่อย (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751) - - -

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตุามกฎหมาย 29 574,030,000 536,200,000 403,980,000 574,030,000 536,200,000 403,980,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 14,213,649,170 11,951,850,548 10,917,224,825 10,800,283,396 9,545,031,964 7,586,712,004

รวมส่วนของเจ้าของ 43,402,864,668 41,543,858,560 40,102,002,763 40,058,468,988 39,231,730,903 36,858,776,228

รัวมหน้ีสิินและสิ่วนของเจ้าของ 398,513,871,803 410,527,149,197 399,156,815,624 394,879,207,593 407,699,447,839 392,690,524,889

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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งบกำาไรขาดทุุน
เบ็ดเสร็จ สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ดอกเบ่�ย 33 12,645,063,559 15,011,724,895 9,387,300,163 11,201,604,569

ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ย 34 (2,694,158,690) (4,072,358,247) (2,693,116,653) (4,054,796,751)

รัาย์ได้้ด้อกเบ้ีย์สิุทธัิ 9,950,904,869 10,939,366,648 6,694,183,510 7,146,807,818

รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ 2,023,350,881 1,629,614,706 1,322,580,543 1,152,370,880

ค่าใชื่้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ (430,029,636) (373,875,155) (401,185,743) (359,666,589)

รัาย์ได้้ค่าธัรัรัมเนีย์มและบรัิการัสุิทธัิ 35 1,593,321,245 1,255,739,551 921,394,800 792,704,291

กำาไรสุทธิจากเครื�องม่อทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม

ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

36 1,150,650,828 940,068,305 1,150,650,828 940,068,305

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 37 322,398,612 306,009,145 322,398,612 306,009,145

กำาไรสุทธิจากการขายสินเชื่่�อด้อยคุณ์ภาพ - 113,136,112 - 45,184,134

รายได้จากการดำาเนินงานอ่�นๆ 38 1,330,075,199 1,372,733,807 890,708,086 1,650,540,439

รัวมรัาย์ได้้จากการัด้ำาเนินงาน 14,347,350,753 14,927,053,568 9,979,335,836 10,881,314,132

ค่าใช้้จ่าย์จากการัด้ำาเนินงานอ่�นๆ

  ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับพนักงาน 4,294,927,207 4,258,267,208 3,617,756,188 3,555,060,193

  ค่าตุอบแทนกรรมการ 16,683,200 11,740,100 16,395,200 11,451,500

  ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับอาคารสถึานท่�และอุปกรณ์์ 927,116,425 834,725,076 731,198,035 649,001,726

  ค่าภาษ่ัอากร 288,040,736 410,391,115 285,287,620 396,209,137

  อ่�นๆ 2,649,154,158 3,384,090,654 1,337,595,498 1,891,063,068

รัวมค่าใช้้จ่าย์จากการัด้ำาเนินงานอ่�นๆ 8,175,921,726 8,899,214,153 5,988,232,541 6,502,785,624

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น 39 3,319,339,362 4,468,266,285 2,398,832,776 1,852,458,534

กำาไรัก่อนภาษีีเงินได้้ 2,852,089,665 1,559,573,130 1,592,270,519 2,526,069,974

ค่าใชื่้จ่ายภาษ่ัเงินได้ 40 (411,534,591) (268,991,026) (158,262,635) (311,794,035)

กำาไรัสิุทธัิสิำาหรัับปีี 2,440,555,074 1,290,582,104 1,434,007,884 2,214,275,939

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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งบกำาไรขาดทุุน
เบ็ดเสร็จ (ต่่อ) สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

กำาไรัเบ็ด้เสิรั็จอ่�น

รัาย์การัที�จะถููกจัด้ปีรัะเภทรัาย์การัใหม่เข้าไปีไว้ใน
   กำาไรัหรัือขาด้ทุนในภาย์หลัง

(ขาดทุน) กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตุราสารหน่�

  ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น (839,780,330) 237,077,203 (839,780,330) 237,077,203

(ขาดทุน) กำาไรจากการวัดมูลค่ายุตุิธรรมเครื�องม่อท่�ใชื่้

   สำาหรับการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด (166,467,983) 270,828,601 (166,467,983) 270,828,601

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน

   จากการดำาเนินงานในตุ่างประเทศ (7,673,400) (5,674,282) (7,673,400) (5,674,282)

ภาษ่ัเงินได้ท่�เก่�ยวกับรายการท่�จะถึูกจัดประเภท

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 203,022,741 (101,638,137) 203,022,741 (101,638,137)

รัวมรัาย์การัที�จะถููกจัด้ปีรัะเภทรัาย์การัใหม่เข้าไปีไว้ใน
   กำาไรัหรัือขาด้ทุนในภาย์หลัง (810,898,972) 400,593,385 (810,898,972) 400,593,385

รัาย์การัที�ไม่ถููกจัด้ปีรัะเภทรัาย์การัใหม่เข้าไปีไว้ใน
   กำาไรัหรัือขาด้ทุนในภาย์หลัง

การเปล่�ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคาสินทรัพย์ 653,177,627 - 653,177,627 -

กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้
  วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 29,545,581 (4,745,397) 29,545,581 (4,745,397)

ขาดทุนจากหน่�สินทางการเงินท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
  มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนอันเน่�องมาจาก
  ความเส่�ยงด้านเครดิตุ (356,174,788) (109,829,298) (356,174,788) (109,829,298)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผู่กพันผ่ลประโยชื่น์

   หลังออกจากงาน 215,889,637 39,131,711 183,738,595 48,387,513

ภาษ่ัเงินได้ท่�เก่�ยวกับรายการท่�ไม่ถึูกจัดประเภท

   รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (138,976,742) 235,002 (132,546,533) (1,616,159)

รัวมรัาย์การัที�ไม่ถููกจัด้ปีรัะเภทรัาย์การัใหม่เข้าไปีไว้ใน
   กำาไรัหรัือขาด้ทุนในภาย์หลัง 403,461,315 (75,207,982) 377,740,482 (67,803,341)

รัวม (ขาด้ทุน) กำาไรัเบ็ด้เสิรั็จอ่�น (407,437,657) 325,385,403 (433,158,490) 332,790,044

กำาไรัเบ็ด้เสิร็ัจรัวมสิำาหรัับงวด้ 2,033,117,417 1,615,967,507 1,000,849,394 2,547,065,983

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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งบกำาไรขาดทุุน
เบ็ดเสร็จ (ต่่อ) สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

การัแบ่งปีันกำาไรัสิุทธัิ

ส่วนท่�เป็นของผู่้ถ่ึอหุ้นของธนาคาร 2,440,555,074 1,290,582,104 1,434,007,884 2,214,275,939

ส่วนท่�เป็นของส่วนได้เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบคุม - - - -

2,440,555,074 1,290,582,104 1,434,007,884 2,214,275,939

การัแบ่งปีันกำาไรัเบ็ด้เสิรั็จรัวม

ส่วนท่�เป็นของผู่้ถ่ึอหุ้นของธนาคาร 2,033,117,417 1,615,967,507 1,000,849,394 2,547,065,983

ส่วนท่�เป็นของส่วนได้เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบคุม - - - -

2,033,117,417 1,615,967,507 1,000,849,394 2,547,065,983

กำาไรัต่่อหุ้นสิำาหรัับกำาไรัสิ่วนที�เปี็นของผูู้้ถู่อหุ้น
  ของธันาคารั

42 

กำาไรตุ่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน (บาทตุ่อหุ้น) 0.07 0.04 0.04 0.06

จำานวนหุ้นสามัญท่�ถึัวเฉล่�ยถึ่วงนำ�าหนัก (หุ้น) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กรัะแสิเงินสิด้จากกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน  หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

กำาไรก่อนภาษั่เงินได้ 2,852,089,665 1,559,573,130 1,592,270,519 2,526,069,974

รายการปรับกระทบกำาไรก่อนภาษั่เงินได้เป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเส่�อมราคาและรายจ่ายตัุดบัญชื่่ 682,833,735 691,322,108 598,269,940 608,622,299

   ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดขึ�น 39 3,319,339,362 4,468,266,285 2,398,832,776 1,852,458,534

   ผ่ลประโยชื่น์ของพนักงานท่�จ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์ 31 41,180,537 25,854,417 41,180,537 25,854,417

   สำารองจากการประมาณ์การหน่�สิน 318,059,767 155,711,110 297,635,017 138,769,927

    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
       รอการขาย และสินทรัพย์อ่�น

927,332,677 1,038,298,688 27,820,226 (2,936,179)

   กำาไรจากอัตุราแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศ
       ของตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่มและตุราสารอนุพันธ์

(1,960,122,162) (920,746,834) (1,960,122,162) (920,746,834)

    ขาดทุนท่�ยังไม่เกิดข้�นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ 
       ทางการเงิน ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
       ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 

2,491,548,095 510,273,026 2,491,548,095 510,273,026

   กำาไรจากการขายเงินลงทุน 37 (322,398,612) (306,009,145) (322,398,612) (306,009,145)

   กำาไรจากการจำาหน่ายอาคารและอุปกรณ์์ (9,775,090) (5,995,613) (9,775,090) (5,363,272)

   ขาดทุนจากการตัุดจำาหน่ายอาคาร อุปกรณ์์
       และสินทรัพย์ไม่ม่ตัุวตุน

92,694,163 102,322,778 91,267,769 102,249,659

   ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์์
       และสินทรัพย์ไม่ม่ตัุวตุน

6,485,778 138,703,033 6,485,778 138,703,033

   กำาไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคาสินทรัพย์ (4,996,499) - (4,996,499) -

   กำาไรจากการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขและยกเลิกสัญญาเชื่่า (1,058,782) (446,664) (1,045,281) (446,664)

    (กำาไร) ขาดทุนจากหน่�สินทางการเงินท่�กำาหนดให้

       แสดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
(699,830,595) 966,869,263 (699,830,595) 966,869,263

   ดอกเบ่�ยรับ 33 (12,645,063,559) (15,011,724,895) (9,387,300,163) (11,201,604,569)

   เงินปันผ่ลรับ (12,445,667) (10,245,396) (12,445,667) (755,659,304)

   ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ย 34 2,694,158,690 4,072,358,247 2,693,116,653 4,054,796,751

งบกระแส
เงินสด สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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งบกระแส
เงินสด (ต่่อ) สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

 หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

ขาด้ทุนจากการัด้ำาเนินงานก่อนการัเปีลี�ย์นแปีลงใน
   สิินทรััพย์์และหน้ีสิินด้ำาเนินงาน (2,229,968,497) (2,525,616,462) (2,159,486,759) (2,268,099,084)

สิินทรััพย์์ด้ำาเนินงาน (เพ่�มข้้น) ลด้ลง

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (3,096,354,150) (218,441,823) (3,070,771,059) (265,895,214)

   สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

112,946,949 (2,422,500,233) 112,946,949 (2,422,500,233)

   เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 8,673,112,091 3,129,138,978 12,888,257,250 6,165,353,391

   ทรัพย์สินรอการขาย 1,573,414,269 2,370,568,529 36,089,605 74,906,856

   เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 2,391,120,509 (1,083,582,107) 2,391,120,509 (1,083,582,107)

   สินทรัพย์อ่�น (302,858,902) 227,503,689 (279,797,570) 147,675,240

หน้ีสิินด้ำาเนินงานเพ่�มข้้น (ลด้ลง)

   เงินรับฝาก (11,788,075,804) (5,079,178,753) (11,370,895,085) (4,982,349,174)

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 8,301,936,088 3,938,910,579 8,301,936,088 3,938,910,579

   หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 176,167,643 (12,600,615) 176,167,643 (12,600,615)

   ประมาณ์การหน่�สิน (162,834,181) (196,101,384) (160,297,536) (181,922,457)

   เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 2,774,554,129 2,952,753,047 2,774,554,129 2,952,753,047

   หน่�สินอ่�น 849,144,728 (492,699,496) 616,257,033 (6,947,129)

เงินสิด้ได้้มาจากกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน 7,272,304,872 588,153,949 10,256,081,197 2,055,703,100

   ดอกเบ่�ยรับ 11,684,693,808 13,875,785,186 8,424,132,846 10,064,766,872

   ดอกเบ่�ยจ่าย (3,036,806,166) (6,346,278,712) (3,036,794,473) (6,322,698,867)

   ภาษั่จ่าย (691,359,415) (381,355,767) (519,136,606) (160,468,867)

เงินสิด้สิุทธัิได้้มาจากกิจกรัรัมด้ำาเนินงาน 15,228,833,099 7,736,304,656 15,124,282,964 5,637,302,238

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

งบกระแส
เงินสด (ต่่อ) สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

 หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

กรัะแสิเงินสิด้จากกิจกรัรัมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้่�อเงินลงทุนในตุราสารหน่�
    ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
    ผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น (46,972,029,478) (36,098,538,904) (46,972,029,478) (36,098,538,904)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายและไถึ่ถึอนเงินลงทุน
    ในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
    ผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 35,650,374,631 31,097,145,355 35,650,374,631 31,097,145,355

เงินสดจ่ายในการซ่ื้�อเงินลงทุนในตุราสารหน่�

    ท่�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัุดจำาหน่าย (2,841,930,760) (2,605,255,006) (2,841,930,760) (2,605,255,006)

เงินสดรับจากการไถึ่ถึอนเงินลงทุนในตุราสารหน่�
   ท่�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัุดจำาหน่าย 659,950,000 461,800,000 659,950,000 461,800,000

เงินสดจ่ายในการซ่ื้�อเงินลงทุนในตุราสารทุน
    ท่�กำาหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
    ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน (399,566) - (399,566) -

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในตุราสารทุน
    ท่�กำาหนดให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
    ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 690,050 9,791,713 690,050 9,791,713

เงินสดจ่ายเพ่�มทุนเงินลงทุนในบริษััทย่อย - - - (725,000,000)

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษััทย่อย - - 28,874,475 -

เงินสดจ่ายจากการซ่ื้�ออาคารและอุปกรณ์์ (175,320,940) (186,002,100) (151,936,679) (164,644,697)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์์ 13,592,742 7,600,355 13,592,757 6,963,414

เงินสดจ่ายซื้่�อสินทรัพย์ไม่ม่ตัุวตุน (375,505,010) (423,145,279) (360,769,028) (403,693,296)

เงินปันผ่ลรับ 12,445,667 10,245,396 12,445,667 755,659,304

ดอกเบ่�ยรับ 1,361,497,777 1,220,375,449 1,361,455,277 1,220,332,892

เงินสิด้สุิทธัิใช้้ไปีในกิจกรัรัมลงทุน (12,666,634,887) (6,505,983,021) (12,599,682,654) (6,445,439,225)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 283 ถึึง 439 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน่�

งบกระแส
เงินสด (ต่่อ) สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

 หมายเหตุุ บาท บาท บาท บาท

กรัะแสิเงินสิด้จากกิจกรัรัมจัด้หาเงิน

เงินสดรับจากหน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรม ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและการกู้ย่มเงิน 22,736,811,210 6,287,130,122 22,736,811,210 6,287,130,122

เงินสดจ่ายจากหน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรม ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและการกู้ย่มเงิน (25,097,656,632) (7,657,251,430) (25,097,656,632) (5,657,251,431)

เงินปันผ่ลจ่าย 28 (174,111,309) (174,111,309) (174,111,309) (174,111,309)

เงินสดจ่ายชื่ำาระหน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 16 (119,724,905) (113,388,016) (81,884,555) (74,879,569)

เงินสิด้สิุทธัิ (ใช้้ไปีใน) ได้้มาจากกิจกรัรัมจัด้หาเงิน (2,654,681,636) (1,657,620,633) (2,616,841,286) 380,887,813

กำาไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำาเนินงาน
   ในตุ่างประเทศ

(7,669,481) (5,674,994) (7,669,481) (5,674,994)

เงินสิด้และรัาย์การัเทีย์บเท่าเงินสิด้ลด้ลงสิุทธัิ (100,152,905) (432,973,992) (99,910,457) (432,924,168)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ์ วันตุ้นปี 918,593,772 1,351,567,764 917,689,843 1,350,614,011

เงินสิด้และรัาย์การัเทีย์บเท่าเงินสิด้ ณ วันปีลาย์ปีี 818,440,867 918,593,772 817,779,386 917,689,843

ข้อมูลเพ่�มเต่ิมปีรัะกอบกรัะแสิเงินสิด้ 

รายการท่�มิใชื่่เงินสด

   รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากท่�ดิน อาคาร 
       และอุปกรณ์์ 85,175,078 39,281,470 85,175,078 39,281,470

   ตุัดจำาหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตุราดอกเบ่�ย 448,375,550 381,042,146 448,375,550 381,042,146

   ลูกหน่�จากการขายเงินลงทุน - 52,608,586 - 52,608,586
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หมายเหตุุ เรื�อง หน้า

1 ข้อมูลทั�วไป 283

2 นโยบายการบัญชื่่ 283

3 การเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญชื่่ 303

4 การบริหารความเส่�ยงด้านการเงิน 305

5 ประมาณ์การทางบัญช่ื่ท่�สำาคัญ ข้อสมมตุิฐาน

และการใชื่้ดุลยพ่นิจ
348

6 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหน่�สิน

ทางการเงิน
352

7 รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 

(สินทรัพย์)
356

8 สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน
357

9 ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 358

10 เงินลงทุนสุทธิ 362

11 เงินลงทุนในบริษััทย่อยสุทธิ 366

12 เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ 367

13 ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่า

จะเกิดข้�น
372

14 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 374

15 ท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์สุทธิ 376

16 สินทรัพย์สิทธิการใชื่้สุทธิ 380

17 สินทรัพย์ท่�ไม่ม่ตัุวตุนสุทธิ 381

18 ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ 383

19 สินทรัพย์อ่�นสุทธิ 386

20 เงินรับฝาก 386

21 รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (หน่�สิน) 388

22 หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน
388

23 ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 390

24 ประมาณ์การหน่�สิน 392

25 หน่�สินอ่�น 396

หมายเหตุุ เรื�อง หน้า

26 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงิน

และหน่�สินทางการเงิน
396

27 ทุนเรือนหุ้น 398

28 เงินปันผ่ลจ่าย 398

29 สำารองตุามกฎหมาย 399

30 เงินกองทุนท่�ตุ้องดำารงไว้ตุามกฎหมาย 399

31 การจ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์ 400

32 ฐานะและผ่ลการดำาเนินงานท่�สำาคัญจำาแนก

ตุามธุรกรรมในประเทศและตุ่างประเทศ
402

33 รายได้ดอกเบ่�ย 405

34 ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ย 405

35 รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการสุทธิ 406

36 กำาไร (ขาดทุน) จากเครื�องม่อทางการเงิน

ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร

หรือขาดทุน

407

37 กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 407

38 รายได้จากการดำาเนินงานอ่�นๆ 408

39 ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น 408

40 ภาษั่เงินได้ 409

41 กองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พ 411

42 กำาไรตุ่อหุ้น 411

43 ทรัพย์สินท่�ตุิดภาระผู่กพัน 412

44 ภาระผู่กพันและหน่�สินท่�อาจจะเกิดข้�น 413

45 รายการธุรกิจกับกิจการ/ 

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกัน
418

46 การเสนอข้อมูลทางการเงิน

จำาแนกตุามส่วนงาน
427

47 มูลค่ายุตุิธรรม 430

48 เหตุุการณ์์สำาคัญระหว่างงวดท่�รายงาน 438

49 เหตุุการณ์์ภายหลังวันท่�ในงบการเงิน 438

หมายเหตุ่ประกอบ
งบการเงินรวมแลี่ะ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564
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1. ข้อมูลทั�วไปี

ธนาคาร ซื้่ไอเอ็มบ่ ไทย จำากัด (มหาชื่น) (“ธนาคาร”) เป็นบริษััทมหาชื่นจำากัด ซื้ึ�งจัดตุั�งข้�นในประเทศไทยและเป็นบริษััท 
จดทะเบ่ยนในตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ�มประกอบกิจการธนาคารพาณ์ิชื่ย์ตัุ�งแตุ่วันท่� 8 ม่นาคม พ.ศ. 2492 
และม่ท่�อยู่ตุามท่�ได้จดทะเบ่ยน เลขท่� 44 ถึนนหลังสวน แขวงลุมพ่น่ เขตุปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษััทจดทะเบ่ยนในตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ้�อวัตุถึุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียก 
รวมธนาคารและบริษััทย่อยว่ากลุ่มกิจการ โดยธนาคารม่ CIMB Bank Berhad เป็นบริษััทใหญ่ และม่บริษััท CIMB Group 
Holdings Berhad เป็นบริษััทใหญ่ของกลุ่มบริษััท CIMB ซื้ึ�งบริษััทดังกล่าวจัดตัุ�งในประเทศมาเลเซื้่ย

บริษััทย่อยทั�งหมดจัดตัุ�งเป็นบริษััทจำากัดตุามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำาเนินธุรกิจหลัก 
ทางด้านธุรกิจให้เชื่่าซื้่�อ ธุรกิจให้เชื่่าสินทรัพย์แบบลิสซื้ิ�ง และธุรกิจตุิดตุามหน่�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัตุิจากคณ์ะกรรมการธนาคารเม่�อวันท่� 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2.  นโย์บาย์การับัญช้ี

นโยบายบัญชื่่ท่�สำาคัญซื้ึ�งใชื่้ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารม่ดังตุ่อไปน่�

2.1 เกณฑ์์ในการัจัด้ทำางบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จัดทำาข้�นตุามหลักการบัญชื่่ท่�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 
ภายใตุ้พระราชื่บัญญัตุิการบัญชื่่ พ.ศ. 2543 ซื้ึ�งหมายถึึงมาตุรฐานการรายงานทางการเงินท่�ออกภายใตุ้พระราชื่บัญญัตุิ
วิชื่าชื่่พบัญชื่่ พ.ศ. 2547 และตุามข้อกำาหนดของคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตุลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ 
จัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใตุ้พระราชื่บัญญัตุิหลักทรัพย์และตุลาดหลักทรัพย์ การแสดงรายการ 
ในงบการเงินและการเปิดเผ่ยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิน ได้ทำาข้�นเพ้�อให้เป็นไปตุามข้อกำาหนดของประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่� สนส. 21/2561 เรื�อง “การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณ์ิชื่ย์และ 
บริษััทโฮลดิ�งท่�เป็นบริษััทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันท่� 31 ตุุลาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินได้จัดทำาข้�นโดยใชื่้เกณ์ฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื�องท่�อธิบาย 
ในนโยบายการบัญชื่่ในลำาดับตุ่อไป

หมายเหตุ่ประกอบ
งบการเงินรวมแลี่ะ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร สำำาหรับปีีสำ้�นสำุดวัันที่่� 31 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564
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การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชื่่ท่�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กำาหนดให้ใชื่้ประมาณ์การทางบัญชื่ ่
ท่�สำาคัญ และการใชื่้ดุลยพ่นิจของผู่้บริหารซื้ึ�งจัดทำาข้�นตุามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชื่่ของกลุ่มกิจการ 
ไปถ่ึอปฏิิบัตุิ และตุ้องเปิดเผ่ยเรื�องการใชื่้ดุลยพ่นิจของผู่้บริหาร หรือความซัื้บซื้้อน หรือเก่�ยวกับข้อสมมติุฐานและประมาณ์การ 
ท่�ม่นัยสำาคัญตุ่องบการเงินในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 5

ธนาคารได้จัดทำางบการเงินเฉพาะธนาคารเพ้�อประโยชื่น์ตุ่อสาธารณ์ะ ซื้ึ�งแสดงเงินลงทุนในบริษััทย่อยตุามวิธ่ราคาทุน

งบการเงินฉบับภาษัาอังกฤษัจัดทำาข้�นจากงบการเงินตุามกฎหมายท่�เป็นภาษัาไทย ในกรณ่์ท่�ม่เน่�อความขัดแย้งกัน 
หรือม่การตุ่ความในสองภาษัาแตุกตุ่างกัน ให้ใชื่้งบการเงินตุามกฎหมายฉบับภาษัาไทยเป็นหลัก

กลุ่มกิจการเล่อกท่�จะนำาข้อยกเว้นจากมาตุรการผ่่อนปรนชื่ั�วคราวเพ้�อลดผ่ลกระทบจาก COVID-19 ท่�ออกโดย 
สภาวิชื่าชื่่พบัญชื่่ มาถ่ึอปฏิิบัตุิสำาหรับรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในชื่่วงเวลาระหว่างวันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
ถึึงวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเล่อกท่�จะพ่จารณ์านำ�าหนักของข้อมูลท่�ม่การคาดการณ์์ไปในอนาคตุท่�เกิดจาก 
ภาวะวิกฤตุชื่ั�วคราวเป็นนำ�าหนักท่�น้อยกว่า ข้อมูลความสามารถึในการชื่ำาระหน่�ของลูกหน่�ในอด่ตุมาใชื่้ในการพ่จารณ์ารับ
รู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของเงินให้สินเช่ื่�อแก่ลูกหน่� ซื้ึ�งกลุ่มกิจการเล่อกใชื่้วิธ่การปรับปรุงผ่ลขาดทุน 
ด้านเครดิตุถึ่วงนำ�าหนักในสถึานการณ์์ท่�ร้ายแรงประกอบกับดุลยพ่นิจของผู่้บริหารในการประมาณ์การผ่ลขาดทุน 
ท่�คาดว่าจะเกิดข้�น และคงการจัดชื่ั�นหน่�ของลูกหน่�ตุามเดิมก่อนเข้ามาตุรการ ตุามหนังส่อเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่� ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื�องแนวทางการให้ความชื่่วยเหล่อลูกหน่�ท่�ได้รับผ่ลกระทบจากสถึานการณ์ ์
ท่�ส่งผ่ลกระทบตุ่อเศรษัฐกิจไทย วันท่� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นโยบายการบัญชื่่ท่�ใชื่้ในการจัดทำางบการเงินเป็นนโยบายเด่ยวกันกับนโยบายการบัญชื่่ท่�ใชื่้ในการจัดทำางบการเงินสำาหรับ
ปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นเรื�องดังตุ่อไปน่�

• ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุตุิการนำามาตุรการผ่่อนปรนชื่ั�วคราวสำาหรับทางเล่อกเพ่�มเติุมทางบัญชื่่
ในเรื�องสินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอตุัดบัญชื่่ และการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพ้�อรองรับผ่ลกระทบจากสถึานการณ์์การแพร่
ระบาดของโรคตุิดเชื่่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตุามประกาศสภาวิชื่าชื่่พบัญชื่่ฉบับท่� 16/2563 มาถ่ึอปฏิิบัตุิ
สำาหรับรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในชื่่วงเวลาระหว่างวันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึึงวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 โดยไม่ม่ผ่ลกระทบจากการยุตุิการใชื่้มาตุรการผ่่อนปรนดังกล่าว และ

• นโยบายการบัญชื่่ท่�เก่�ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 
และเงินลงทุน จากวันจ่ายหรือรับชื่ำาระเงินเป็นวันซื้่�อขาย ตุามท่�อธิบายไว้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 3

2.2 มาต่รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินฉบับใหม่และฉบับปีรัับปีรุังมาถู่อปีฏิิบัต่ิสิำาหรัับรัอบรัะย์ะเวลาบัญช้ีที�เรัิ�มในหรัือ 
หลังวันที� 1 มกรัาคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ย์วข้องและมีผู้ลกรัะทบที�มีนัย์สิำาคัญต่่อกลุ่มกิจการั

ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตุรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่�มเตุิมหลักการใหม่และแนวปฏิิบัตุิ 
ในเรื�องตุ่อไปน่�

• การวัดมูลค่า ซื้ึ�งรวมถึึงปัจจัยท่�ตุ้องพ่จารณ์าในการเล่อกเกณ์ฑ์การวัดมูลค่า
• การแสดงรายการและการเปิดเผ่ยข้อมูล รวมถึึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใชื่้จ่ายในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น
• เรื�องกิจการท่�เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเด่ยวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซื้ึ�งไม่จำาเป็นตุ้องเป็นกิจการตุามกฎหมาย และ
• การตุัดรายการสินทรัพย์และหน่�สิน
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กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำานิยามของสินทรัพย์และหน่�สิน และเกณ์ฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหน่�สินในงบการเงิน รวมทั�ง 
ได้อธิบายให้ชื่ัดเจนข้�นถึึงบทบาทของความสามารถึของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษัาทรัพยากรเชิื่งเศรษัฐกิจของกิจการ 
ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

ข) การปรับปรุงมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่� 9 เรื�อง เครื�องม่อทางการเงิน และมาตุรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่� 7 เรื�อง การเปิดเผ่ยข้อมูลเครื�องม่อทางการเงิน ปรับเปล่�ยนข้อกำาหนดการบัญชื่่ป้องกันความ
เส่�ยงโดยเฉพาะ เพ้�อบรรเทาผ่ลกระทบท่�อาจเกิดข้�นจากความไม่แน่นอนท่�เกิดจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง เชื่่น 
อัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงท่�กำาหนดจากธุรกรรมการกู้ย่ม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน่� การปรับปรุงได้
กำาหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพ่�มเตุิมเก่�ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่�ยงท่�ได้รับผ่ลกระทบโดยตุรงจากความ
ไม่แน่นอนใด ๆ นั�น

ค) การปรับปรุงมาตุรฐานการบัญชื่่ฉบับท่� 1 เรื�อง การนำาเสนองบการเงิน และมาตุรฐานการบัญชื่่ ฉบับท่� 8  
เรื�อง นโยบายการบัญชื่่ การเปล่�ยนแปลงประมาณ์การทางบัญชื่่และข้อผิ่ดพลาด ปรับปรุงคำานิยามของ ”ความม่สาระ
สำาคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเด่ยวกันกับมาตุรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึึงการนำา
ความม่สาระสำาคัญไปประยุกตุ์ได้ชื่ัดเจนข้�นในมาตุรฐานการบัญชื่่ฉบับท่� 1

2.3 มาต่รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงนิฉบบัปีรับัปีรังุที�มผีู้ลบงัคบัใช้ส้ิำาหรับัรัอบรัะย์ะเวลาบญัช้ีในหรัอืหลงัวนัที� 1 มกรัาคม  
พ.ศ. 2565 -ที�เกี�ย์วข้องกับกลุ่มกิจการั

กลุ่มกิจการไม่ได้นำามาตุรฐานการรายงานทางการเงินท่�ม่การปรับปรุงใหม่ดังตุ่อไปน่�มาถ่ึอปฏิิบัตุิก่อนวันบังคับใชื่้ 

ก) การัปีฏิริัปูีอัต่รัาด้อกเบ้ีย์อา้งอิงรัะย์ะที� 2 (การัปีรัับปีรังุรัะย์ะที� 2) มกีารัปีรัับปีรังุมาต่รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงินฉบบัที� 9  
(TFRS 9) มาต่รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน ฉบับที� 7 (TFRS 7) มาต่รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน ฉบับที� 16  
(TFRS 16) มาต่รัฐานการัรัาย์งานทางการัเงิน ฉบับที� 4 (TFRS 4) แนวปีฏิิบัต่ิทางการับัญช้ีสิำาหรัับธัุรักิจปีรัะกันภัย์
กำาหนดมาตุรการผ่่อนปรนสำาหรับรายการท่�อาจได้รับผ่ลกระทบจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง รวมถึึงผ่ลกระทบ 
จากการเปล่�ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผ่ลกระทบตุ่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่�ยงท่�อาจจะเกิดข้�น 
เม่�อม่การเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง 

มาตุรการผ่่อนปรนท่�สำาคัญของการปรับปรุงระยะท่� 2  ได้แก่
• เม่�อม่การเปล่�ยนแปลงเกณ์ฑ์ในการกำาหนดกระแสเงินสดตุามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน่�สินทางการเงิน  

(รวมถึึงหน่�สินตุามสัญญาเชื่่า) ซื้ึ�งเป็นผ่ลโดยตุรงจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงและ เกณ์ฑ์ใหม่ท่�ใชื่้ในการ
กำาหนดกระแสเงินสดตุามสัญญาเท่ยบเท่ากับเกณ์ฑ์เดิมในเชื่ิงเศรษัฐกิจ กิจการจะไม่ตุ้องรับรู้ผ่ลกำาไรหรือขาดทุนจาก 
การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนทันท่ ทั�งน่� กิจการท่�เป็นผู่้เชื่่าตุาม TFRS 16 ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงเงื�อนไข 
ของสัญญาเชื่่าเน่�องจากการเปล่�ยนเกณ์ฑ์การกำาหนดค่าเชื่่าจ่ายในอนาคตุเน่�องจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง 
ก็ให้ถึ่อปฏิิบัตุิตุามวิธ่ปฏิิบัตุิข้างตุ้นด้วย

• ผ่่อนปรนให้กิจการยังสามารถึใชื่้การบัญชื่่ป้องกันความเส่�ยงสำาหรับรายการส่วนใหญ่ตุ่อไปได้ กรณ์่ท่�ความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเส่�ยงได้รับผ่ลกระทบจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง ทั�งน่� กิจการยังคงตุ้องรับรู้ส่วนของ
ความไม่ม่ประสิทธิผ่ล

TFRS 7 ได้กำาหนดให้เปิดเผ่ยข้อมูลเพ่�มเตุิมเก่�ยวกับ
• ลักษัณ์ะและระดับของความเส่�ยงตุ่อกิจการจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง
• กิจการม่การบริหารจัดการความเส่�ยงเหล่านั�นอย่างไร
• ความค่บหน้าของแผ่นในการเปล่�ยนไปใชื่้อัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงอ่�น และวิธ่การบริหารจัดการการเปล่�ยนแปลงดังกล่าว

ของกิจการในชื่่วงการเปล่�ยนแปลง

285 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ธนาคารได้เปิดเผ่ยผ่ลกระทบของการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงตุ่อความสัมพันธ์ในการป้องกันความเส่�ยง และข้อมูล 
เพ่�มเตุิมดังกล่าวของธนาคารในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 2.15 และหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 9

ข) แนวปีฏิิบัต่ิทางการับัญช้ี เรัื�อง แนวทางการัให้ความช้่วย์เหล่อลูกหน้ีที�ได้้รัับผู้ลกรัะทบจากโรัคต่ิด้เช้่้อไวรััสิ 
 โคโรันา 2019
 สภาวชิื่าชื่พ่บัญชื่ไ่ดอ้อกแนวปฏิบิตัุทิางการบญัชื่ตุ่ามหนงัสอ่เวยีนของธนาคารแหง่ประเทศไทยท่� ฝนส2.ว. 802/2564 เรื�อง  

แนวทางการให้ความชื่่วยเหล่อลูกหน่�ท่�ได้รับผ่ลกระทบจากโรคติุดเชื่่�อไวรัสโคโรนา 2019 มาถ่ึอปฏิิบัตุิสำาหรับการให ้
ความชื่่วยเหล่อลูกหน่�ดังกล่าวระหว่าง วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึึงวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการให ้
ความชื่่วยเหล่อลูกหน่�ท่�สำาคัญ ได้แก่ ข้อผ่่อนปรนเก่�ยวกับการจัดลำาดับชื่ั�นลูกหน่�สำาหรับการคำานวณ์ ECLกรณ่์ท่�ม่ 
การปรับปรุงโครงสร้างหน่� การปรับปรุงอัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริง (EIR) สำาหรับหน่�ท่�ม่การปรับโครงสร้าง ข้อผ่่อนปรนเก่�ยว
กับการคำานวณ์ ECL สำาหรับวงเงินท่�ยังไม่ได้เบิกใชื่้ (unused credit line) เป็นตุ้น อย่างไรก็ตุาม ผู่้บริหารอยู่ระหว่าง
ประเมินผ่ลกระทบท่�คาดว่าจะเกิดจากการนำาแนวปฏิิบัตุิดังกล่าวมาถ่ึอปฏิิบัตุิ

2.4 การัรัับรัู้รัาย์ได้้

(ก) ดอกเบ่�ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่่�อ
 วิธ่การรับรู้ดอกเบ่�ยให้รับรู้ตุามอัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริง โดยการคำานวณ์น่�ให้ใชื่้อัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงกับมูลค่าตุามบัญช่ื่ 

ขั�นตุ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้นการรับรู้รายได้ดอกเบ่�ยจากเงินให้กู้ย่มท่�ค้างชื่ำาระเกินกว่าสามเด่อนนับตัุ�งแตุ่ 
วันครบกำาหนดชื่ำาระ หรือลูกหน่�ระดับท่� 3 ตุามนิยามมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่� 9 จะรับรู้รายได้ด้วยอัตุรา
ดอกเบ่�ยท่�แท้จริงของราคาตุามบัญชื่่หลังหักค่าเผ่่�อการด้อยค่า

(ข) ดอกเบ่�ยและเงินปันผ่ลจากเงินลงทุน
 ดอกเบ่�ยรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตุามเกณ์ฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึึงอัตุราผ่ลตุอบแทนท่�แท้จริงของเงินลงทุน  

เงินปันผ่ลรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เม่�อม่การประกาศจ่ายเงินปันผ่ลทำาให้ธนาคารม่สิทธิได้รับเงินปันผ่ลท่�จ่าย

(ค) รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ
 กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ เม่�อม่การให้บริการลูกค้า ซื้ึ�งประกอบด้วยค่าธรรมเน่ยมและบริการ 

หลายประเภท

 รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการท่�จะรับรู้รายได้เม่�อปฏิิบัติุตุามภาระท่�ตุ้องปฏิิบัติุเสร็จสิ�น เชื่่น รายได้จากการเป็นนายหน้า 
ขายประกัน รายได้ค่าธรรมเน่ยมในการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเน่ยมในการตุิดตุามทวงถึามหน่�และ 
ค่าธรรมเน่ยมอ่�นๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการให้บริการธุรกรรมของกลุ่มกิจการ

 ส่วนรายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการท่�จะรับรู้รายได้ตุลอดชื่่วงระยะเวลาของการให้บริการดังกล่าว เชื่่น ค่าบริการจาก 
การรับรอง รับอาวัล และการคำ�าประกัน และรายได้ค่าธรรมเน่ยมจัดการ

(ง) กำาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
 กำาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถึ่อเป็นรายได้หรือค่าใชื่้จ่าย ณ์ วันท่�เกิดรายการ

(จ) กำาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
 กำาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใชื่้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่�อได้โอน

การควบคุมในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู่้ซื้่�อ ซื้ึ�งก็ค่อเม่�อม่การโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายและไม่ม่
ภาระผู่กพันท่�อาจส่งผ่ลกระทบตุ่อการยอมรับในสินทรัพย์รอการขายของผู่้ซ่ื้�อ
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(ฉ) รายได้จากสัญญาเชื่่าซื้่�อ
 บริษััทย่อยคำานวณ์รายได้จากสัญญาเชื่่าซื้่�อโดยวิธ่อัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงตุามระยะเวลาของสัญญาเชื่่า

 บริษััทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเชื่่าซื้่�อตุามเกณ์ฑ์เด่ยวกับการรับรู้ดอกเบ่�ยจากเงินให้สินเชื่่�อ

(ชื่) รายได้อ่�น
 รายได้อ่�นรับรู้ตุามเกณ์ฑ์คงค้าง

2.5 การัรัับรัู้ค่าใช้้จ่าย์

(ก) ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ย
 กลุ่มกิจการรับรู้ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ยเงินกู้ย่มและเงินรับฝากเป็นค่าใชื่้จ่ายตุามวิธ่อัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริง

(ข) ค่าใชื่้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ และค่าใชื่้จ่ายอ่�น
 ค่าใชื่้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ และค่าใชื่้จ่ายอ่�นรับรู้ตุามเกณ์ฑ์คงค้าง

2.6 เงินสิด้

เงินสด หมายถึึง เงินสดในม่อซื้ึ�งเป็นไปตุามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

2.7 เครัื�องม่อทางการัเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน โดยแบ่งเป็นแตุ่ละประเภทดังน่�
• สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุตุิธรรม

ผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น (FVOCI)
• สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยวิธ่ราคาทุนตุัดจำาหน่าย (Amortised cost)

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในวันท่�ทำารายการค้า ซื้ึ�งเป็นวันท่�กลุ่มกิจการเข้าทำารายการซื้่�อหรือขายสินทรัพย์นั�น  
ด้วยมูลค่ายุติุธรรม บวกด้วยตุ้นทุนการทำารายการซื้ึ�งเก่�ยวข้องโดยตุรงกับการได้มาซื้ึ�งสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น
สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน ซื้ึ�งกลุ่มกิจการจะรับรู้ตุ้นทุนการทำารายการในกำาไรหรือ
ขาดทุน 

กลุ่มกิจการพ่จารณ์าลักษัณ์ะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ทางการเงินซื้ึ�งม่อนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives) 
เพ้�อพ่จารณ์าว่าเข้าเงื�อนไขการจ่ายชื่ำาระด้วยเงินตุ้นและดอกเบ่�ยหรือไม่
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ตุราสารหน่�
การวัดมูลค่าในภายหลังของตุราสารหน่�จะพ่จารณ์าจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสินทรัพย์ 
ทางการเงินและจากลักษัณ์ะของกระแสเงินสดตุามสัญญา โดยจะจัดประเภทตุามลักษัณ์ะการวัดมูลค่า ดังน่�
- ราคาทุนตัุดจัดหน่าย: สินทรัพย์ท่�กลุ่มกิจการถ่ึอไว้เพ้�อรับชื่ำาระกระแสเงินสดตุามสัญญาท่�ม่ลักษัณ์ะของเงินตุ้นและ

ดอกเบ่�ย (SPPI) จะรับรู้ด้วยราคาทุนตุัดจำาหน่าย รายได้ดอกเบ่�ยจะรับรู้ตุามวิธ่อัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงและแสดงรวม 
ในรายการดอกเบ่�ยรับ กำาไรหรือขาดทุนจากการตัุดรายการจะรับรู้ในรายการกำาไรสุทธิจากเงินลงทุน และกำาไรขาดทุน
จากอัตุราแลกเปล่�ยนจะรับรู้ในรายการกำาไรจากเครื�องม่อทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือ
ขาดทุนส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นรายการแยกตุ่างหาก

- มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น: สินทรัพย์ท่�กลุ่มกิจการถ่ึอไว้เพ้�อรับชื่ำาระกระแสเงินสดตุามสัญญา 
ท่�ม่ลักษัณ์ะของเงินตุ้นและดอกเบ่�ย (SPPI) และถึ่อไว้เพ้�อขาย จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 
การเปล่�ยนแปลงในมูลค่าตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มน่�จะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น ยกเว้น รายการ
ขาดทุน/กำาไรจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ่�ยท่�คำานวณ์ตุามวิธ่อัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริง และ กำาไรขาดทุนจากอัตุรา 
แลกเปล่�ยน จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เม่�อกลุ่มกิจการตัุดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำาไรหรือขาดทุน 
ท่�รับรู้สะสมไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นจะถึูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำาไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำาไรสุทธิ
จากเงินลงทุน รายได้ดอกเบ่�ยจะแสดงในรายการดอกเบ่�ยรับ  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการ 
แยกตุ่างหากในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุน: สินทรัพย์ท่�กลุ่มกิจการถ่ึอไว้ท่�ไม่เข้าเงื�อนไขการวัดมูลค่าแบบราคาทุนตัุดจำาหน่าย 
และมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น จะถึูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุน โดยกำาไรหรือขาดทุน
จากการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ�มแรกจะแสดงรวมอยู่ในรายการกำาไรจากเครื�องม่อทางการเงินท่�วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่�เกิดรายการ

กลุ่มกิจการโอนจัดประเภทตุราสารหน่�เม่�อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินเปล่�ยนไป
เท่านั�น

ตุราสารทุน
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนในตุราสารทุนตุามการวัดมูลค่า ซื้ึ�งไม่สามารถึเปล่�ยนแปลงได้ ค่อ มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นซื้ึ�งจะไม่สามารถึรับรู้ไปยังกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง สำาหรับเงินปันผ่ลจากตุราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้
ในกำาไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการดำาเนินงานอ่�น

เงินให้สินเชื่่�อของธุรกิจธนาคารพาณ์ิชื่ย์
เงินให้สินเช่ื่�อแสดงตุามจำานวนเงินตุ้นคงเหล่อหักด้วยค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น เงินให้สินเชื่่�อในโมเดล
ธุรกิจท่�ม่วัตุถึุประสงค์เพ้�อรับกระแสเงินสดตุามสัญญา และข้อกำาหนดตุามสัญญา สะท้อนกระแสเงินสดซื้ึ�งเป็นการจ่ายชื่ำาระ
เพียงเงินตุ้นและดอกเบ่�ยจากยอดคงเหล่อของเงินตุ้น 

ลูกหน่�ตุามสัญญาเชื่่าซื้่�อ
ลูกหน่�ตุามสัญญาเชื่่าซื้่�อแสดงตุามมูลค่าสุทธิท่�จะได้รับจากลูกหน่�ตุามสัญญาซื้่�อหักรายได้จากสัญญาเชื่่าซื้่�อท่�ยังไม่ถ่ึอ
เป็นรายได้

ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น
กลุ่มกิจการตุ้องพ่จารณ์าและรับรู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น โดยรวมการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคตุ 
(Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยวิธ่วัดมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นและด้วยวิธ่
ราคาทุนตุัดจำาหน่าย ซื้ึ�งวิธ่การวัดมูลค่าผ่ลขาดทุนจากการด้อยค่านั�น ข้�นอยู่กับว่าม่การเพ่�มข้�นของความเส่�ยงด้านเครดิตุ
ของสินทรัพย์หรือไม่ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหน่�ตุามสัญญาเชื่่าและลูกหน่�อ่�น ซื้ึ�งกลุ่มกิจการเล่อกใชื่้วิธ่การอย่างง่าย 
ในการพ่จารณ์ารับรู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น
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ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นพ่จารณ์าจากการเปล่�ยนแปลงในคุณ์ภาพเครดิตุของสินทรัพย์ทางการเงิน 
เป็นสามระดับ โดยในแตุ่ละระดับจะกำาหนดวิธ่การวัดค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นท่�แตุกตุ่างกันไป ได้แก่

- ระดับท่� 1 หากความเส่�ยงด้านเครดิตุของเครื�องม่อทางการเงินไม่เพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญนับตุั�งแตุ่การรับรู้รายการ 
เม่�อเริ�มแรก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนของเครื�องม่อทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจำานวนเงินเท่ากับผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท่�คาดว่าจะเกิดข้�นใน 12 เด่อนข้างหน้า

- ระดับท่� 2 หากความเส่�ยงด้านเครดิตุของเครื�องม่อทางการเงินเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญนับตัุ�งแตุ่การรับรู้รายการ 
เม่�อแรกเริ�ม ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนของเครื�องม่อทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจำานวนเงินเท่ากับผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

- ระดับท่� 3 เม่�อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื�อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุ ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุน
ของเครื�องม่อทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจำานวนเงินเท่ากับผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

กลุ่มกิจการคำานวณ์เงินสำารองส่วนเกิน ณ์ วันท่�เริ�มปฏิิบัตุิใชื่้มาตุรฐานรายงานทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกับเครื�องม่อทาง 
การเงินเป็นครั�งแรก โดยเปรียบเท่ยบเงินสำารองซื้ึ�งคำานวณ์จากค่าเผ่่�อขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุา มมาตุรฐาน
รายงานทางการเงินท่�เก่�ยวข้องกับเครื�องม่อทางการเงินกับเงินสำารองทั�งหมดท่�กลุ่มกิจการดำารงไว้ ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ซื้ึ�งกลุ่มกิจการจะทยอยลดเงินสำารองส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธ่เส้นตุรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพ้�อให้สอดคล้องกับ
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับท่� ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 ณ์ วันท่� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเรื�อง
ซื้ักซื้้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสำารองส่วนเกิน

กลุ่มกิจการแสดงหน่�สูญรับค่นจากลูกหน่�เงินให้สินเชื่่�อท่�ถึูกตัุดจำาหน่ายเป็นส่วนหนึ�งของรายได้อ่�น

การเปล่�ยนแปลงเงื�อนไข
เม่�อกลุ่มกิจการม่การเจรจาตุ่อรองใหม่หรือเปล่�ยนแปลงกระแสเงินสดตุามสัญญาเป็นอย่างอ่�น กลุ่มกิจการจึงตุ้องพ่จารณ์า
ว่าเงื�อนไขในสัญญาใหม่แตุกตุ่างจากเงื�อนไขในสัญญาเก่าอย่างม่นัยสำาคัญหรือไม่ โดยกลุ่มกิจการจะใชื่้ปัจจัยดังตุ่อไปน่�
สำาหรับการพ่จารณ์าดังกล่าว

• เป็นการเปล่�ยนแปลงกระแสเงินสดตุามสัญญาเพียงเล็กน้อยเพ้�อให้ผู่้กู้สามารถึจ่ายชื่ำาระค่นได้ เม่�อผู่้กู้ประสบปัญหา
ทางการเงิน

• เป็นการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขในสัญญาท่�ม่สาระสำาคัญ เชื่่น การกำาหนดผ่ลตุอบแทนโดยการปันส่วนแบ่งกำาไรท่�จะส่ง 
ผ่ลกระทบโดยตุรงกับรูปแบบความเส่�ยงของเงินให้กู้ย่มนั�นหรือไม่

• เป็นการย่ดอายุของเงินให้กู้ย่มอย่างม่สาระสำาคัญของผู่้กู้ท่�ไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงินหรือไม่
• เป็นการเปล่�ยนแปลงอัตุราดอกเบ่�ยอย่างม่สาระสำาคัญหรือไม่
• เป็นการเปล่�ยนแปลงสกุลเงินของสัญญาหรือไม่
• เป็นการเปล่�ยนแปลงหลักประกัน หลักทรัพย์อ่�นๆ หรือการปรับเครดิตุให้ด่ข้�นด้านอ่�นๆ ท่�ได้รับหรือไม่

หากการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาใหม่ไม่แตุกตุ่างจากสัญญาเดิมอย่างม่นัยสำาคัญ การเจรจาตุ่อรองใหม่หรือ 
การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผ่ลให้ม่การตัุดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั�น กลุ่มกิจการคำานวณ์มูลค่าตุามบัญชื่ ่
ขั�นตุ้นใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินและตุ้องรับรู้ผ่ลกำาไรหรือขาดทุนจากการเปล่�ยนแปลงในกำาไรหรือขาดทุน โดยมูลค่า
ตุามบัญชื่่ขั�นตุ้นของสินทรัพย์ทางการเงินตุ้องคำานวณ์ใหม่ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตุามสัญญาท่�ม่การเจรจา 
ตุ่อรองใหม่หรือเปล่�ยนแปลง ท่�คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงเดิมของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือใชื่้อัตุราดอกเบ่�ย 
ท่�แท้จริงปรับด้วยความเส่�ยงด้านเครดิตุ สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซ่ื้�อหรือเม่�อวันท่� 
เกิดรายการ)
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กลุ่มกิจการจะปรับชื่ั�นให้แก่ลูกหน่�ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขสัญญาท่�ไม่เข้าข่ายการตุัดรายการ โดยลูกหน่�ดังกล่าวตุ้อง
ชื่ำาระเงินตุามเงื�อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน่�ใหม่ติุดตุ่อกันไม่น้อยกว่า 3 เด่อน หรือ 3 งวด แล้วแตุ่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
โดยสะท้อนให้เห็นถึึงสถึานะของลูกหน่�ท่�ไม่เข้าข่ายการเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ (significant 
increase in credit risk) กลุ่มกิจการจะพ่จารณ์าปรับการจัดชื่ั�นให้ด่ข้�นได้ 1 ชื่ั�น เชื่่น ปรับชื่ั�นจากชื่ั�นท่� 2 เป็นชื่ั�นท่� 1 เป็นตุ้น 

อย่างไรก็ด่ สำาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหน่�ของลูกหน่� ชื่ั�นท่� 3 การตุิดตุามการปฏิิบัตุิตุามเงื�อนไขใหม่เพ่�มเตุิม 
อ่กอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 9 เด่อน โดยลูกหน่�ตุ้องไม่ม่ยอดค้างชื่ำาระทั�งเงินตุ้นและดอกเบ่�ย เม่�อครบระยะเวลาดังกล่าว 
ซื้ึ�งสร้างความเชื่่�อมั�นให้กิจการเห็นถึึงสถึานะของลูกหน่�ท่�ไม่เข้าข่ายการเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ  
(significant increase in credit risk) กลุ่มกิจการจึงสามารถึปรับการจัดชื่ั�นลูกหน่�กลับไปชื่ั�นท่� 1 ได้ 
 
ทั�งน่� กลุ่มกิจการเล่อกท่�จะนำาข้อยกเว้นจากมาตุรการผ่่อนปรนชื่ั�วคราวเพ้�อลดผ่ลกระทบจาก COVID-19 ท่�ออกโดย 
สภาวิชื่าชื่่พบัญช่ื่ มาถ่ึอปฏิิบัตุิสำาหรับรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในชื่่วงเวลาระหว่างวันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถึึงวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยเล่อกท่�จะพ่จารณ์านำ�าหนักของข้อมูลท่�ม่การคาดการณ์์ไปในอนาคตุท่�เกิดจาก
ภาวะวิกฤตุชื่ั�วคราวเป็นนำ�าหนักท่�น้อยกว่าข้อมูลความสามารถึในการชื่ำาระหน่�ของลูกหน่�ในอด่ตุมาใชื่้ในการพ่จารณ์า 
รับรู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของเงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� ซื้ึ�งกลุ่มกิจการเล่อกใชื่้วิธ่การปรับปรุงผ่ลขาดทุน
ด้านเครดิตุถึ่วงนำ�าหนักในสถึานการณ์์ท่�ร้ายแรงประกอบกับดุลยพ่นิจของผู่้บริหารในการประมาณ์การผ่ลขาดทุน 
ท่�คาดว่าจะเกิดข้�น และคงการจัดชื่ั�นหน่�ของลูกหน่�ตุามเดิมก่อนเข้ามาตุรการ ตุามหนังส่อเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่� ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื�องแนวทางการให้ความชื่่วยเหล่อลูกหน่�ท่�ได้รับผ่ลกระทบจากสถึานการณ์ ์
ท่�ส่งผ่ลกระทบตุ่อเศรษัฐกิจไทย วันท่� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หากการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาใหม่แตุกตุ่างจากสัญญาเดิมอย่างม่นัยสำาคัญ กลุ่มกิจการจะตุัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินเดิมและรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมและคำานวณ์อัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริง
สำาหรับสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่ ณ์ วันท่�ม่การเจรจาตุ่อรองใหม่ และถ่ึอเป็นวันท่�ท่�กลุ่มกิจการจะเริ�มตุ้นคำานวณ์การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่อ่กครั�งเพ้�อใชื่้ในการพ่จารณ์าการเพ่�มข้�นของความเส่�ยงด้านเครดิตุอย่างม่นัย
สำาคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั�น อย่างไรก็ตุามกลุ่มกิจการพ่จารณ์าสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ว่าเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อวันท่�เกิดรายการ หากการเจรจาตุ่อรองนั�นเกิดจากผ่ลของการท่�ลูกหน่� 
ไม่สามารถึจ่ายชื่ำาระเงินให้สินเชื่่�อตุามเงื�อนไขในสัญญาเดิมได้ กลุ่มกิจการรับรู้ผ่ลตุ่างระหว่างของมูลค่าตุามบัญช่ื่และ 
สิ�งตุอบแทนท่�ได้รับสำาหรับส่วนท่�ตุัดรายการในกำาไรหรือขาดทุนของการตัุดรายการ

การตุัดรายการนอกเหน่อจากการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไข
กลุ่มกิจการตุัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะเม่�อ สิทธิตุามสัญญาท่�จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุหรือเม่�อกลุ่มกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะ

• กลุ่มกิจการโอนความเส่�ยงและผ่ลตุอบแทนของความเป็นเจ้าของเก่อบทั�งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
• กลุ่มกิจการไม่โอนหรือไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซื้ึ�งความเส่�ยงและผ่ลตุอบแทนของความเป็นเจ้าของเก่อบทั�งหมด 

ของสินทรัพย์ทางการเงิน และกลุ่มกิจการไม่ม่การควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินนั�น

กลุ่มกิจการทำาธุรกรรมเพ้�อท่�จะคงไว้ซึื้�งสิทธิตุามสัญญาท่�จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั�นและกลุ่มกิจการม่หน้าท่� 
ท่�จะตุ้องส่งมอบกระแสเงินสดดังกล่าวให้แก่กิจการอ่�นและโอนความเส่�ยงและผ่ลตุอบแทนของความเป็นเจ้าของเก่อบทั�งหมด
 ซื้ึ�งธุรกรรมดังกล่าวถ่ึอเป็นการโอนแบบส่งผ่่านท่�เข้าเงื�อนไขของการตัุดรายการเม่�อ

• ไม่ม่หน้าท่�ท่�ตุ้องจ่ายเงินหากกลุ่มกิจการไม่ได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ดังกล่าว
• ถึูกห้ามให้ขายหรือนำาไปวางเป็นหลักประกัน หรือ
• ม่หน้าท่�ท่�จะตุ้องส่งมอบเงินหรือกระแสเงินสดท่�ได้รับแก่กิจการอ่�นโดยทันท่
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน่�สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ
เครื�องม่อทางการเงินท่�กลุ่มกิจการเป็นผู่้ออกตุ้องจัดประเภทเป็นหน่�สินทางการเงินหรือตุราสารทุนโดยพ่จารณ์าภาระ
ผู่กพันตุามสัญญา

• หากกลุ่มกิจการม่ภาระผู่กพันตุามสัญญาท่�จะตุ้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่�นให้กับกิจการอ่�น  
โดยไม่สามารถึปฏิิเสธการชื่ำาระหรือเล่�อนการชื่ำาระออกไปอย่างไม่ม่กำาหนดได้นั�น เครื�องม่อทางการเงินนั�นจะจัดประเภท 
เป็นหน่�สินทางการเงิน เว้นแตุ่ว่าการชื่ำาระนั�นสามารถึชื่ำาระโดยการออกตุราสารทุนของกลุ่มบริษััทเองด้วยจำานวน 
ตุราสารทุนท่�คงท่� และเปล่�ยนกับจำานวนเงินท่�คงท่�

• หากกลุ่มกิจการไม่ม่ภาระผู่กพันตุามสัญญาหรือสามารถึเล่�อนการชื่ำาระภาระผู่กพันตุามสัญญาไปได้ เครื�องม่อทาง 
การเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตุราสารทุน

ในการรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการตุ้องวัดมูลค่าของหน่�สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุตุิธรรม กลุ่มกิจการจัดประเภท
รายการหน่�สินทางการเงินทั�งหมดท่�วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตุัดจำาหน่าย ยกเว้น

• หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 

หน่�สินดังกล่าวรวมถึึงหน่�สินอนุพันธ์ตุ้องวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติุธรรม หน่�สินทางการเงินท่�ม่ลักษัณ์ะตุรงตุาม 
คำานิยามของการถ่ึอไว้เพ้�อค้า หน่�สินทางการเงินอ่�นท่�กลุ่มกิจการได้เล่อกกำาหนด ณ์ วันท่�รับรู้รายการ โดยหน่�สินทาง 
การเงินดังกล่าวตุ้องเข้าเงื�อนไขดังตุ่อไปน่�ข้อใดข้อหนึ�ง (หรือมากกว่า) 

ก) เม่�อการกำาหนดดังกล่าวชื่่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างม่นัยสำาคัญในการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการ 
ท่�ไม่สอดคล้อง (“การไม่สามารถึจับคู่ทางบัญชื่่”) ท่�อาจเกิดข้�น

ข) เม่�อกลุ่มของหน่�สินทางการเงินท่�ม่การบริหารจัดการและประเมินผ่ลด้วยเกณ์ฑ์มูลค่ายุตุิธรรม ซื้ึ�งสอดคล้องกับ  
กลยุทธ์การบริหารความเส่�ยงหรือการลงทุนท่�จัดทำาข้�นเป็นลายลักษัณ์์อักษัร และ

ค) ธุรกรรมท่�ม่อนุพันธ์ทางการเงินแฝงท่�เข้าเงื�อนไข

โดยกลุ่มกิจการรับรู้กำาไรหรือขาดทุนของหน่�สินทางการเงินกำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเป็น
กำาไร (ขาดทุน) จากเครื�องม่อทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

การตุัดรายการของหน่�สินทางการเงิน
กิจการตุ้องตุัดรายการหน่�สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน่�สินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน  
เฉพาะเม่�อหน่�สินทางการเงินนั�นสิ�นสุดลง โดยภาระผู่กพันท่�ระบุในสัญญาได้ม่การปฏิิบัตุิตุามแล้ว ได้ม่การยกเลิก หรือสิ�นสุด

การแลกเปล่�ยนตุราสารหน่�ท่�ม่ความแตุกตุ่างอย่างมากในข้อกำาหนดระหว่างกลุ่มกิจการและผู่้ ให้กู้ตุ้องถ่ึอเป็น 
การสิ�นสุดของหน่�สินทางการเงินเดิม และถ่ึอเป็นการรับรู้รายการของหน่�สินทางการเงินใหม่ในทำานองเด่ยวกัน  
การเปล่�ยนแปลงอย่างมากในข้อกำาหนดของหน่�สินทางการเงินท่�ม่อยู่หรือบางส่วนของหน่�สินนั�นตุ้องถ่ึอปฏิิบัตุิ 
เป็นการสิ�นสุดของหน่�สินทางการเงินเดิม และถ่ึอเป็นการรับรู้รายการของหน่�สินทางการเงินใหม่ โดยข้อกำาหนดของ
หน่�สินทางการเงินจะถ่ึอว่าเปล่�ยนแปลงไปอย่างมากเม่�อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใตุ้ข้อตุกลงใหม่ซึื้�งรวมถึึง 
ค่าใชื่้จ่ายท่�ตุ้องจ่ายสุทธิกับรายได้ท่�ได้รับ โดยคิดลดจากอัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงของสัญญาเดิมเปล่�ยนแปลงไปอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าตุามบัญชื่่ของหน่�สินทางการเงิน
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หากการแลกเปล่�ยนตุราสารหน่�หรือการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขถูึกพ่จารณ์าว่าเป็นการยกเลิกหน่�สินเดิม ตุ้นทุนหรือ 
ค่าธรรมเน่ยมใดๆ ท่�เกิดข้�นจะถึูกรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของกำาไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกหน่�สินเดิม หากการแลกเปล่�ยน 
หรือการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขไม่ถึูกพ่จารณ์าว่าเป็นการยกเลิกหน่�สินเดิม ตุ้นทุนหรือค่าธรรมเน่ยมใดๆ ท่�เกิดข้�น 
จะตุ้องนำาไปปรับปรุงกับมูลค่าตุามบัญชื่่ของหน่�สินและตัุดจำาหน่ายตุลอดระยะเวลาท่�เหล่ออยู่ของหน่�สินท่�ม่การเปล่�ยนแปลง
เงื�อนไข

สัญญาคำ�าประกันทางการเงิน
กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาคำ�าประกันทางการเงินเป็นหน่�สินทางการเงินเม่�อให้การคำ�าประกันด้วยมูลค่ายุตุิธรรม และวัดมูลค่า 
ในภายหลังด้วย    มูลค่าท่�สูงกว่าระหว่าง ก) จำานวนเงินค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของสัญญาคำ�าประกัน
และ ข) จำานวนเงินท่�รับรู้เม่�อเริ�มแรกหักด้วยจำานวนเงินสะสมของรายได้ท่�รับรู้

การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหน่�สินทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงิน และหน่�สินทางการเงินจะได้รับการหักกลบในงบแสดงฐานะการเงินตุ่อเม่�อกิจการม่สิทธิตุามกฎหมาย
ในการนำาจำานวนท่�รับรู้มาหักกลบลบหน่�กัน และม่ความตัุ�งใจท่�จะจ่ายชื่ำาระจำานวนท่�รับรู้ไว้ด้วยยอดสุทธิ หรือตุั�งใจท่�จะ 
รับประโยชื่น์จากสินทรัพย์และชื่ำาระหน่�สินในเวลาเด่ยวกัน

2.8 เงินลงทุนในบรัิษีัทย์่อย์

บริษััทย่อยหมายถึึงกิจการท่�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่�อกลุ่มกิจการม่การเปิดรับหรือม่สิทธิ 
ในผ่ลตุอบแทนผั่นแปรจากการเก่�ยวข้องกับผู่้ได้รับการลงทุนและม่ความสามารถึทำาให้เกิดผ่ลกระทบตุ่อผ่ลตุอบแทน 
จากการใชื่้อำานาจเหน่อผู่้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษััทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัุ�งแตุ่วันท่� 
กลุ่มกิจการม่อำานาจในการควบคุมบริษััทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำางบการเงินของบริษััทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม 
นับจากวันท่�กลุ่มกิจการสูญเส่ยอำานาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชื่่การรวมธุรกิจโดยถ่ึอปฏิิบัตุิตุามวิธ่ซื้่�อ สิ�งตุอบแทนท่�โอนให้สำาหรับการซื้่�อบริษััทย่อย ประกอบ
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมของสินทรัพย์ท่�ผู่้ซ่ื้�อโอนให้และหน่�สินท่�ก่อข้�นเพ้�อจ่ายชื่ำาระให้แก่เจ้าของเดิมของผู่้ถูึกซ่ื้�อและส่วนได้เส่ย 
ในส่วนของเจ้าของท่�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ�งตุอบแทนท่�โอนให้รวมถึึงมูลค่ายุตุิธรรมของสินทรัพย์ หรือหน่�สินท่�ผู่้ซ่ื้�อ 
คาดว่าจะตุ้องจ่ายชื่ำาระตุามข้อตุกลง

ตุ้นทุนท่�เก่�ยวข้องกับการซื้่�อจะรับรู้เป็นค่าใชื่้จ่ายเม่�อเกิดข้�น มูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพย์ท่�ระบุได้ท่�ได้มาและหน่�สินและหน่�สิน 
ท่�อาจเกิดข้�นท่�รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูึกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ์ วันท่�ซื้่�อ ในการรวมธุรกิจแตุ่ละครั�ง กลุ่มกิจการ
วัดมูลค่าของส่วนได้เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบคุมในผู่้ถึูกซื้่�อด้วยมูลค่ายุตุิธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่�ระบุได้ของ 
ผู่้ถูึกซื้่�อตุามสัดส่วนของหุ้นท่�ถ่ึอโดยส่วนได้เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจท่�ดำาเนินการสำาเร็จจากการทยอยซ่ื้�อ ผู่้ซ่ื้�อตุ้องวัดมูลค่าส่วนได้เส่ยท่�ผู่้ซ่ื้�อถ่ึออยู่ในผู่้ถูึกซ่ื้�อก่อนหน้า 
การรวมธุรกิจใหม่โดยใชื่้มูลค่ายุติุธรรม ณ์ วันท่�ซื้่�อและรับรู้ผ่ลกำาไรหรือขาดทุนท่�เกิดข้�นจากการวัดมูลค่าใหม่นั�นในกำาไร
หรือขาดทุน

สิ�งตุอบแทนท่�คาดว่าจะตุ้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ์ วันท่�ซื้่�อ การเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรม 
ของสิ�งตุอบแทนท่�คาดว่าจะตุ้องจ่ายท่�รับรู้ภายหลังวันท่�ซื้่�อซื้ึ�งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหน่�สินให้รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
สิ�งตุอบแทนท่�คาดว่าจะตุ้องจ่ายซื้ึ�งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของตุ้องไม่ม่การวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชื่ำาระ 
ในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ
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ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตุอบแทนท่�โอนให้ มูลค่าส่วนได้เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบคุมในผู่้ถูึกซื้่�อ และมูลค่ายุตุิธรรม ณ์ วันซื้่�อธุรกิจ 
ของส่วนได้เส่ยในส่วนของเจ้าของของผู่้ถึูกซื้่�อท่�ผู่้ซื้่�อถ่ึออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่�มากกว่ามูลค่ายุตุิธรรมสุทธิ  
ณ์ วันท่�ซ่ื้�อของสินทรัพย์สุทธิของบริษััทย่อยท่�ระบุได้ท่�ได้มา ตุ้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตุอบแทน 
ท่�โอนให้ มูลค่าส่วนได้เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจควบคุมในผู่้ถึูกซ่ื้�อ และมูลค่ายุติุธรรม ณ์ วันซ่ื้�อธุรกิจของส่วนได้เส่ยในส่วนของเจ้าของ
ของผู่้ถูึกซื้่�อท่�ผู่้ซ่ื้�อถึ่ออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุตุิธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษััทย่อยท่�ได้มาเน่�องจาก 
การซื้่�อในราคาตุำ�ากว่ามูลค่ายุตุิธรรม จะรับรู้ส่วนตุ่างโดยตุรงไปยังกำาไรขาดทุน

กิจการจะตุัดรายการบัญชื่่ระหว่างกัน ยอดคงเหล่อ และกำาไรท่�ยังไม่ได้เกิดข้�นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่�ยัง 
ไม่เกิดข้�นจริงก็จะตุัดรายการในทำานองเด่ยวกัน เว้นแตุ่รายการนั�นม่หลักฐานว่าสินทรัพย์ท่�โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 
นโยบายการบัญชื่่ของบริษััทย่อยได้ถึูกปรับปรุงเพ้�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชื่่ของกลุ่มกิจการ

2.9 ทรััพย์์สิินรัอการัขาย์

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซื้ึ�งแสดงในราคาทุนท่�ได้มาหรือมูลค่าท่�คาดว่า 
จะได้รับค่นหักด้วยประมาณ์การค่าใชื่้จ่ายในการขายแล้วแตุ่ราคาใดจะตุำ�ากว่าในขณ์ะท่�ได้สินทรัพย์นั�นมา ในกรณ่์ท่�มูลค่า 
ตุามบัญชื่่ของทรัพย์สินรอการขายม่การด้อยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผ่่�อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายทั�งจำานวน

กลุ่มกิจการจะรับรู้กำาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใชื่้จ่ายทั�งจำานวนตุามหลักเกณ์ฑ์ 
ท่�กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.10 ที�ด้ิน อาคารัและอุปีกรัณ์และค่าเสิ่�อมรัาคา

ท่�ดิน และอาคารซื้ึ�งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารสำานักงาน แสดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรมตุามราคาประเมิน ซื้ึ�งผู่้ประเมินราคาอิสระ 
ภายนอกได้ประมาณ์การไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หักด้วยค่าเส่�อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์์อ่�นๆ 
รับรู้เม่�อเริ�มแรกตุามราคาทุนหักด้วยค่าเส่�อมราคาสะสม

ตุ้นทุนท่�เกิดข้�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอ่กสินทรัพย์หนึ�งตุามความเหมาะสม  
เม่�อตุ้นทุนนั�นเกิดข้�นและคาดว่าจะให้ประโยชื่น์เชื่ิงเศรษัฐกิจในอนาคตุแก่กลุ่มกิจการ และตุ้นทุนดังกล่าวสามารถึวัดมูลค่า 
ได้อย่างน่าเชื่่�อถึ่อ และมูลค่าตุามบัญชื่่ของชื่ิ�นส่วนท่�ถึูกเปล่�ยนแทนจะถึูกตุัดรายการออก สำาหรับค่าซื้่อมแซื้มและบำารุง 
รักษัาอ่�น ๆ บริษััทจะรับรู้ตุ้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใชื่้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเม่�อเกิดข้�น

การตุ่ราคาท่�ดินและอาคารใหม่ทำาให้มูลค่าตุามบัญชื่่ท่�เพ่�มข้�นจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นและจะแสดงอยู่ใน 
ส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนท่�เคยม่การตุ่ราคาเพ่�มนั�นลดลง 
กลุ่มกิจการจะนำาส่วนท่�ลดลงจากการตุ่ราคาใหม่ไปรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น และลดส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคา
สินทรัพย์ข้างตุ้นท่�อยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตุามไปด้วย ส่วนท่�ลดลงท่�เหล่อจะบันทึกไปยังกำาไรหรือขาดทุน  ในแตุ่ละงวด
ผ่ลตุ่างระหว่างวิธ่คิดค่าเส่�อมราคาท่�คำานวณ์จากมูลค่าตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์ท่�ตุ่ราคาใหม่ กับค่าเส่�อมราคาท่�คำานวณ์
จากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถึูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคาสินทรัพย์ไปยังกำาไรสะสม

ท่�ดินไม่ม่การคิดค่าเส่�อมราคา ค่าเส่�อมราคาของสินทรัพย์อ่�นคำานวณ์โดยใชื่้วิธ่เส้นตุรงเพ้�อลดราคาทุน (หรือราคาท่�ตุ่ใหม่)  
แตุ่ละชื่นิดตุลอดอายุการให้ประโยชื่น์ท่�ประมาณ์การไว้ของสินทรัพย์ดังตุ่อไปน่�
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อาคาร 20 - 50  ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5  ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์์ 5  ปี 

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้ม่การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหล่อและอายุการให้ประโยชื่น์ของสินทรัพย์ 
ให้เหมาะสม

ในกรณ่์ท่�มลูคา่ตุามบญัชื่สู่งกวา่มลูคา่ท่�คาดวา่จะไดรั้บค่น มลูคา่ตุามบญัชื่จ่ะถูึกปรบัลดใหเ้ทา่กบัมลูคา่ท่�คาดวา่จะไดร้บัค่นทนัท ่ 
(ดูหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 2.13)

ผ่ลกำาไรหรือขาดทุนท่�เกิดจากการจำาหน่ายท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ คำานวณ์โดยเปรียบเท่ยบจากสิ�งตุอบแทนสุทธิท่�ได้รับ
จากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจำาหน่ายสินทรัพย์ท่�ม่การตุ่ราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังกำาไรสะสม

2.11 สิินทรััพย์์สิิทธัิการัใช้้

กลุ่มกิจการม่สัญญาเชื่่า ซื้ึ�งม่ระยะเวลาการเชื่่าคงท่�อยู่ระหว่าง 1 ถึึง 15 ปี โดยบางสัญญาม่เงื�อนไขให้สามารถึตุ่อสัญญาได้ 
โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสัญญาเชื่่าท่�ดิน อาคาร และอุปกรณ์์ตุ่าง ๆ เป็นสัญญาเชื่่าประเภทสัญญา
เชื่่าการเงิน และสัญญาเชื่่าดำาเนินงาน โดยค่าเชื่่าท่�จ่ายภายใตุ้สัญญาเชื่่าดำาเนินงาน สุทธิจากเงินจูงใจตุามสัญญาเชื่่า 
ท่�ได้รับจากผู่้ให้เชื่่า จะรับรู้ตุามวิธ่เส้นตุรงตุลอดอายุสัญญาเชื่่า

ตัุ�งแตุ่วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเชื่่าเม่�อกลุ่มกิจการสามารถึเข้าถึึงสินทรัพย์ตุามสัญญาเชื่่า
เป็นสินทรัพย์สิทธิการใชื่้ และหน่�สินตุามสัญญาเชื่่า โดยค่าเชื่่าท่�ชื่ำาระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชื่ำาระหน่�สินและตุ้นทุนทาง 
การเงิน โดยตุ้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนตุลอดระยะเวลาสัญญาเชื่่าด้วยอัตุราดอกเบ่�ยคงท่�จากยอดหน่�สิน
ตุามสัญญาเชื่่าท่�คงเหล่ออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเส่�อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใชื่้ตุามวิธ่เส้นตุรงตุามอายุท่�สั�นกว่าระหว่าง
อายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเชื่่า

สินทรัพย์สิทธิการใชื่้และหน่�สินตุามสัญญาเชื่่ารับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเชื่่าจ่าย ซื้ึ�งประกอบไปด้วย
• ค่าเชื่่าคงท่�สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
• ค่าเชื่่าผ่ันแปรท่�อ้างอิงจากอัตุราหรือดัชื่น ่
• มูลค่าท่�คาดว่าจะตุ้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหล่อ
• ราคาสิทธิเล่อกซื้่�อหากม่ความแน่นอนอย่างสมเหตุุสมผ่ลท่�กลุ่มกิจการจะใชื่้สิทธิ และ
• ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเชื่่าสะท้อนถึึงการท่�กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั�น

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเชื่่าจ่ายข้างตุ้นด้วยอัตุราดอกเบ่�ยโดยนัยตุามสัญญา หากไม่สามารถึหาอัตุราดอกเบ่�ยโดยนัยได้ 
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตุราการกู้ย่มส่วนเพ่�มของผู่้เชื่่า ซื้ึ�งก็ค่ออัตุราท่�สะท้อนถึึงการกู้ย่ม เพ้�อให้ได้มาซื้ึ�งสินทรัพย์ท่�ม่
มูลค่าใกล้เค่ยงกัน ในสภาวะเศรษัฐกิจ อายุสัญญา และเงื�อนไขท่�ใกล้เค่ยงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใชื่้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึื้�งประกอบด้วย
• จำานวนท่�รับรู้เริ�มแรกของหน่�สินตุามสัญญาเชื่่า
• ค่าเชื่่าจ่ายท่�ได้ชื่ำาระก่อนเริ�ม หรือ ณ์ วันทำาสัญญาสุทธิจากเงินจูงใจท่�ได้รับตุามสัญญาเชื่่า 
• ตุ้นทุนทางตุรงเริ�มแรก และ
• ตุ้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
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โดยค่าเชื่่าท่�จ่ายตุามสัญญาเชื่่าระยะสั�นและสัญญาเชื่่าสินทรัพย์ท่�ม่มูลค่าตุำ�าจะรับรู้เป็นค่าใชื่้จ่ายตุามวิธ่เส้นตุรง สัญญา
เชื่่าระยะสั�นค่อสัญญาเชื่่าท่�ม่อายุสัญญาเชื่่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เด่อน สินทรัพย์ท่�ม่มูลค่าตุำ�าประกอบด้วย ป้าย และ
สำานักงานแลกเปล่�ยนเงิน

2.12 สิินทรััพย์์ไม่มีต่ัวต่น

(ก) โปรแกรมคอมพ่วเตุอร์
 สิทธิการใชื่้โปรแกรมคอมพ่วเตุอร์โดยท่�ซื้่�อมาม่ลักษัณ์ะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำานวณ์จากตุ้นทุนในการได้มาและ

การดำาเนินการให้โปรแกรมคอมพ่วเตุอร์นั�นสามารถึนำามาใชื่้งานได้ตุามประสงค์ โดยจะตุัดจำาหน่ายตุลอดอายุประมาณ์
การให้ประโยชื่น์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี

 ตุ้นทุนท่�ใชื่้ในการบำารุงรักษัาโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ให้บันทึกเป็นค่าใชื่้จ่ายเม่�อเกิดข้�น ค่าใชื่้จ่ายท่�เกิดจากการพัฒนาท่�
เก่�ยวข้องโดยตุรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ท่�ม่ลักษัณ์ะเฉพาะเจาะจงซึื้�งกลุ่มกิจการเป็นผู่้ดูแล 
จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่ม่ตุัวตุนเม่�อเป็นไปตุามข้อกำาหนดทุกข้อดังน่�

• ม่ความเป็นไปได้ทางเทคนิคท่�กิจการจะทำาโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ให้เสร็จสมบูรณ์์เพ้�อนำามาใชื่้ประโยชื่น์หรือขายได้
• ผู่้บริหารม่ความตัุ�งใจท่�จะทำาโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ให้เสร็จสมบูรณ์์และนำามาใชื่้ประโยชื่น์หรือขาย
• กิจการม่ความสามารถึท่�จะนำาโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์นั�นมาใชื่้ประโยชื่น์หรือขาย
• สามารถึแสดงว่าโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์นั�นให้ผ่ลประโยชื่น์ทางเศรษัฐกิจในอนาคตุอย่างไร
• ม่ความสามารถึในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่�นได้เพียงพอท่�จะนำามาใชื่้เพ้�อทำาให้การพัฒนา

เสร็จสิ�นสมบูรณ์์ และนำาโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์มาใชื่้ประโยชื่น์หรือนำามาขายได้ และ
• กิจการม่ความสามารถึท่�จะวัดมูลค่าของรายจ่ายท่�เก่�ยวข้องกับโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ท่�เกิดข้�นในระหว่างการพัฒนา

ได้อย่างน่าเชื่่�อถ่ึอ

ตุ้นทุนโดยตุรงท่�รับรู้เป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพ่วเตุอร์ จะรวมถึึงตุ้นทุนพนักงานท่�ทำางานในท่มพัฒนาโปรแกรม
คอมพ่วเตุอร์และค่าใชื่้จ่ายท่�เก่�ยวข้องในจำานวนเงินท่�เหมาะสม

ตุ้นทุนการพัฒนาอ่�นท่�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่าน่�จะรับรู้เป็นค่าใชื่้จ่ายเม่�อเกิดข้�น ค่าใชื่้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้าน่�รับรู้เป็น
ค่าใชื่้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่ม่ตุัวตุนในเวลาภายหลัง

(ข) สินทรัพย์ไม่ม่ตุัวตุนอ่�น
 รายจ่ายเพ้�อให้ได้รับสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตุัดจำาหน่ายโดยใชื่้วิธ่อัตุราเส้นตุรง ตุลอดอายุการให้ประโยชื่น์ 5 ปี  

สินทรัพย์ไม่ม่ตุัวตุนจะไม่ม่การประเมินมูลค่าใหม่

2.13 การัด้้อย์ค่าของสิินทรััพย์์

สินทรัพย์ท่�ม่อายุการให้ประโยชื่น์ไม่ทราบแน่ชื่ัด เชื่่น ค่าความนิยม ซื้ึ�งไม่ม่การตุัดจำาหน่ายจะถึูกทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจำาทุกปี สินทรัพย์อ่�นท่�ม่การตุัดจำาหน่ายจะตุ้องม่การทบทวนการด้อยค่า เม่�อม่เหตุุการณ์์หรือสถึานการณ์์บ่งช่ื่�ว่าราคา
ตุามบัญชื่่อาจสูงว่ามูลค่าท่�คาดว่าจะได้รับค่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่�อราคาตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์สูง
กว่ามูลค่าสุทธิท่�คาดว่าจะได้รับค่น ซื้ึ�งหมายถึึงจำานวนท่�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตุิธรรมหักตุ้นทุนในการขายเท่ยบกับมูลค่า
จากการใชื่้ สินทรัพย์จะถึูกจัดเป็นหน่วยท่�เล็กท่�สุดท่�สามารถึแยกออกมาได้ เพ้�อวัตุถึุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพย์ท่�ไม่ใชื่่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหน่อจากค่าความนิยมซื้ึ�งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถึูกประเมิน
ความเป็นไปได้ท่�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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2.14 การัแปีลงค่าเงินต่รัาต่่างปีรัะเทศ

(ก) สกุลเงินท่�ใชื่้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินท่�ใชื่้นำาเสนองบการเงิน
 รายการท่�รวมในงบการเงินของแตุ่ละกิจการในกลุม่กจิการถึกูวดัมลูค่าโดยใช้ื่สกลุเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษัฐกจิหลกั 

ท่�กิจการดำาเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่�ใชื่้ในการดำาเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซื้ึ�งเป็นสกุลเงินท่�ใชื่้ใน 
การดำาเนินงานและสกุลเงินท่�ใชื่้นำาเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

(ข) รายการและยอดคงเหล่อ
 รายการท่�เป็นสกุลเงินตุราตุ่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่�ใชื่้ในการดำาเนินงานโดยใชื่้อัตุราแลกเปล่�ยน ณ์ วันท่�เกิด

รายการหรือวันท่�ตุ่ราคาหากรายการนั�นถึูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำาไรและรายการขาดทุนท่�เกิดจากการรับหรือจ่าย
ชื่ำาระท่�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศ และท่�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน่�สินท่�เป็นตัุวเงินซึื้�งเป็นเงินตุราตุ่างประเทศ  
ได้บันทึกไว้ในรายการกำาไรจากเครื�องม่อทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

 เม่�อม่การรับรู้รายการกำาไรหรือขาดทุนของรายการท่�ไม่เป็นตุัวเงินไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น องค์ประกอบของอัตุรา 
แลกเปล่�ยนทั�งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นด้วย ในทางตุรงข้ามการรับรู้กำาไรหรือ
ขาดทุนของรายการท่�ไม่เป็นตุัวเงินไว้ในกำาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตุราแลกเปล่�ยนทั�งหมดของกำาไรหรือขาดทุน
นั�นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนด้วย

2.15 ต่รัาสิารัอนุพันธั์และกิจกรัรัมปี้องกันความเสิี�ย์ง

(ก) ตุราสารอนุพันธ์แฝงและตุราสารอนุพันธ์ท่�ไม่เข้าเงื�อนไขของการบัญชื่่ป้องกันความเส่�ยง
 ตุราสารอนุพันธ์แฝงท่�กลุ่มกิจการแยกรับรู้รายการ และตุราสารอนุพันธ์ท่�ไม่เข้าเงื�อนไขของการบัญชื่่ป้องกันความเส่�ยง

จะรับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตุิธรรม และจะรับรู้การเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 กลุม่กจิการแสดงมลูค่ายตุุธิรรมของอนพุนัธ์เป็นรายการหมนุเวียนหรือไม่หมนุเวียนตุามวนัครบกำาหนดของอนุพนัธ์นั�น

(ข) การบัญชื่่ป้องกันความเส่�ยง
 กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เม่�อเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ์ วันท่�เข้าทำาสัญญาและวัดมูลค่าตุ่อมา 

ในภายหลังด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกำาหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็นเครื�องม่อ 
ท่�ใชื่้ป้องกันความเส่�ยง ดังตุ่อไปน่�

• การป้องกันความเส่�ยงในมูลค่ายุตุิธรรมของ 1) สินทรัพย์หรือหน่�สินท่�รับรู้ หรือ 2) สัญญาผู่กมัดท่�ยังไม่ได้รับรู้รายการ  
(การป้องกันความเส่�ยงในมูลค่ายุตุิธรรม) 

• การป้องกันความเส่�ยงท่�เก่�ยวกับกระแสเงินสดของ 1) รายการสินทรัพย์หรือหน่�สินท่�รับรู้ หรือ 2) รายการท่�คาดการณ์์
ท่�ม่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด) หรือ

• การป้องกันความเส่�ยงในเงินลงทุนสุทธิในการดำาเนินงานตุ่างประเทศ (การป้องกันความเส่�ยงในเงินลงทุนสุทธิ)

ณ์ วันท่�เริ�มตุ้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่�ยง กลุ่มกิจการจะจัดทำาเอกสาร 1) ท่�ระบุถึึงความสัมพันธ์เชื่ิงเศรษัฐกิจ
ระหว่างเครื�องม่อท่�ใชื่้ป้องกันความเส่�ยงและรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง รวมถึึงการเปล่�ยนแปลงในกระแสเงินสดของ
เครื�องม่อท่�ใชื่้ป้องกันความเส่�ยงท่�คาดว่าจะชื่ดเชื่ยการเปล่�ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง
 และ  2) เก่�ยวกับวัตุถึุประสงค์ของการบริหารความเส่�ยงและกลยุทธ์ท่�นำามาใชื่้ในการจัดการกับรายการท่�ม่ความเส่�ยง 

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุตุิธรรมของอนุพันธ์ท่�ใชื่้ป้องกันความเส่�ยงทั�งจำานวนเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตุาม
วันครบกำาหนดของรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง
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มูลค่ายุติุธรรมของตุราสารอนุพันธ์ท่�อยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่�ยงและการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าของสำารอง
การบัญชื่่ป้องกันความเส่�ยงในส่วนของเจ้าของได้เปิดเผ่ยไว้ในหมายเหตุุ 9

ความม่ประสิทธิผ่ลของการป้องกันความเส่�ยง
กลุ่มกิจการพ่จารณ์าความม่ประสิทธิผ่ลของการป้องกันความเส่�ยง ณ์ วันเริ�มตุ้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเส่�ยงและ
ตุลอดระยะเวลาท่�เหล่ออยู่ เพ้�อพ่จารณ์าถึึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชื่ิงเศรษัฐกิจของรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง
และเครื�องม่อป้องกันความเส่�ยง

สำาหรับการป้องกันความเส่�ยงของรายการซื้่�อท่�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศนั�น กลุ่มกิจการเข้าทำารายการป้องกันความเส่�ยง
เม่�อข้อกำาหนดท่�สำาคัญของเครื�องม่อป้องกันความเส่�ยงและรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงม่ความสอดคล้องเข้าคู่กัน
 และทำาการประเมินเชื่ิงคุณ์ภาพถึึงความม่ประสิทธิผ่ลของการป้องกันความเส่�ยงดังกล่าว ในกรณ่์ท่�ม่ความเปล่�ยนแปลง 
ในสถึานการณ์์ท่�กระทบตุ่อข้อกำาหนดของรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง ซื้ึ�งทำาให้ข้อกำาหนดท่�สำาคัญของเครื�องม่อป้องกัน
ความเส่�ยงและรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงไม่ม่ความสอดคล้องเข้าคู่กันอ่กตุ่อไป กลุ่มกิจการจะใชื่้วิธ่การอนุพันธ์
เสม่อน (Hypothetical derivative) ในการพ่จารณ์าความม่ประสิทธิผ่ล

ในการป้องกันความเส่�ยงของรายการซื้่�อท่�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศนั�น ความไม่ม่ประสิทธิผ่ลอาจเกิดจากระยะเวลาการเกิด
ของรายการท่�คาดการณ์์ ท่�คลาดเคล่�อนไปจากท่�คาดการณ์์ไว้  หรืออาจเกิดจากการเปล่�ยนแปลงในความเส่�ยงด้านเครดิตุ
ของคู่สัญญา

กลุ่มกิจการเข้าทำาสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยซื้ึ�งม่ข้อกำาหนดท่�สำาคัญคล้ายคลึงกับข้อกำาหนดท่�สำาคัญของรายการ
ท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง เชื่่น อัตุราอ้างอิง วันท่�กำาหนดอัตุราใหม่ วันท่�ถึึงกำาหนดชื่ำาระ วันสิ�นสุดสัญญา และจำานวนเงินท่�
กำาหนดไว้ เน่�องจากกลุ่มกิจการไม่ได้ทำาการป้องกันความเส่�ยงของเงินกู้ย่มทั�งหมด ดังนั�นรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง
จึงได้กำาหนดเป็นสัดส่วนของรายการเงินกู้ย่มคงค้าง เท่ยบกับจำานวนเงินท่�กำาหนดไว้ของสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย
และเน่�องจากข้อกำาหนดท่�สำาคัญของรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงและเครื�องม่อป้องกันความเส่�ยงม่ความสอดคล้อง
เข้าคู่กันตุลอดปี จึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเส่�ยงดังกล่าวม่ความสัมพันธ์เชื่ิงเศรษัฐกิจ

กลุ่มกิจการพ่จารณ์าความไม่ม่ประสิทธิผ่ลของสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย โดยใชื่้หลักการเด่ยวกับการพ่จารณ์า
ความไม่ม่ประสิทธิผ่ลของการป้องกันความเส่�ยงของรายการซื้่�อท่�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศ ดังน่�
- มูลค่าเครดิตุของคู่สัญญาของสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยซื้ึ�งไม่สอดคล้องกับเงินกู้ย่ม และ
- ความตุ่างในข้อกำาหนดท่�สำาคัญของสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยและเงินกู้ย่ม

การป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนท่�ม่ประสิทธิผ่ลของการเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมของอนุพันธ์ซึื้�งกำาหนดและเข้าเงื�อนไขของ 
การป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสดในรายการกำาไรจากการวัดมูลค่ายุตุิธรรมเครื�องม่อท่�ใชื่้สำาหรับการป้องกันความเส่�ยง
ในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ สำาหรับกำาไรหรือขาดทุนท่�เก่�ยวข้องกับส่วนท่�ไม่ม่ประสิทธิผ่ลจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
ทันท่ซื้ึ�งแสดงไว้ในรายการกำาไรจากเครื�องม่อทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการใชื่้สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยตุ่างสกุลเงิน/สัญญาฟอร์เวิร์ดในการป้องกันความเส่�ยงของรายการ 
ท่�คาดการณ์์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกิจการเล่อกกำาหนดให้เฉพาะการเปล่�ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคา
ปัจจุบัน (Spot component) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดเป็นเครื�องม่อท่�ใชื่้ป้องกันความเส่�ยง กำาไรหรือขาดทุนจากการเปล่�ยนแปลง
ในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) สำาหรับส่วนท่�ม่ประสิทธิผ่ลจะรับรู้ในรายการกำาไรจากการวัด
มูลค่ายุตุิธรรมเครื�องม่อท่�ใชื่้สำาหรับการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ  และรับรู้การเปล่�ยนแปลงใน
มูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสัญญาฟอร์เวิร์ดท่�เก่�ยวกับรายการท่�ป้องกันความเส่�ยง
ในตุ้นทุนสำารองการป้องกันความเส่�ยงในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นในส่วนของเจ้าของ
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ในบางกรณ่์ กลุ่มกิจการอาจกำาหนดให้การเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดทั�งจำานวน (รวมถึึงค่าสะท้อน
ส่วนตุ่างของอัตุราดอกเบ่�ยในสองสกุล (Forward points)) เป็นเครื�องม่อท่�ใชื่้ป้องกันความเส่�ยง ในกรณ่์น่� รายการกำาไรหรือ
ขาดทุนท่�เก่�ยวข้องกับส่วนท่�ม่ประสิทธิผ่ลของการเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดจะรับรู้ในรายการกำาไร
จากการวัดมูลค่ายุตุิธรรมเครื�องม่อท่�ใชื่้สำาหรับการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ

กลุ่มกิจการจะโอนจำานวนท่�รับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของท่�เก่�ยวกับการป้องกันความเส่�ยงมายังกำาไรหรือขาดทุนในรอ 
บระยะเวลาเด่ยวกับท่�รับรู้รายการท่�ป้องกันความเส่�ยงในกำาไรหรือขาดทุน โดยกำาไรหรือขาดทุนท่�เก่�ยวข้องกับส่วนท่�ม่
ประสิทธิผ่ลของสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยท่�ใชื่้ในการป้องกันความเส่�ยงของเงินให้สินเชื่่�อท่�ม่อัตุราดอกเบ่�ยลอยตุัว
หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง ตัุ�วแลกเงินท่�ม่อนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ� จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนในรายการดอกเบ่�ยรับหรือ
ดอกเบ่�ยจ่าย ณ์ ชื่่วงเวลาเด่ยวกับท่�กลุ่มกิจการรับรู้ดอกเบ่�ยรับหรือดอกเบ่�ยจ่ายของรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงนั�น

การป้องกันความเส่�ยงในเงินลงทุนสุทธิ
การป้องกันความเส่�ยงในเงินลงทุนสุทธิในการดำาเนินงานตุ่างประเทศม่ลักษัณ์ะคล้ายกับการป้องกันความเส่�ยงใน 
กระแสเงินสด

กำาไรหรือขาดทุนจากเครื�องม่อท่�ใชื่้ป้องกันความเส่�ยงในส่วนท่�ม่ประสิทธิผ่ลจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นและรับรู้ผ่ล
สะสมในส่วนของเจ้าของ สำาหรับกำาไรหรือขาดทุนท่�เก่�ยวข้องกับส่วนท่�ไม่ม่ประสิทธิผ่ลจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนทันท่และ
แสดงรวมอยู่ในรายการกำาไรหรือขาดทุนอ่�น ผ่ลสะสมของกำาไรหรือขาดทุนท่�รับรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูึกโอนไปยังกำาไรหรือ
ขาดทุนเม่�อกลุ่มกิจการจำาหน่ายส่วนงานตุ่างประ เทศ (ทั�งหมดหรือบางส่วน) ออกไป

การปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง
อัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงท่�กำาหนดจากธุรกรรมการกู้ย่มแบบไม่ม่หลักประกันระหว่างธนาคาร (IBORs) เชื่่น อัตุราดอกเบ่�ย 
เงินให้กู้ย่มระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) ม่บทบาทสำาคัญในตุลาดการเงินโลก โดยทำาหน้าท่�เป็นอัตุราอ้างอิง
สำาหรับอนุพันธ์ สินเชื่่�อ และเงินลงทุน และเป็นปัจจัยท่�ใชื่้ในการประเมินมูลค่าเครื�องม่อทางการเงิน

ในชื่่วงไม่ก่�ปีท่�ผ่่านมา หน่วยงานกำากับดูแล ธนาคารกลาง และผู่้ม่ส่วนร่วมในตุลาด ได้ดำาเนินการเพ้�อเปล่�ยนไปใชื่้อัตุรา
ดอกเบ่�ยอ้างอิงทางเล่อกท่�ปลอดความเส่�ยงด้านเครดิตุ (RFRs) โดยคณ์ะทำางานท่�มุ่งเน้นตุลาด (market-led) ในขอบเขตุ
เก่�ยวข้องได้แนะนำาอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงปลอดความเส่�ยงทางเล่อก ซื้ึ�งม่การนำามาใชื่้แทนอัตุราดอกเบ่�ย IBOR แบบค่อย
เป็นค่อยไปในขณ์ะน่�

เพ้�อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนในระยะยาวของอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ�ง LIBOR คณ์ะกรรมการ 
มาตุรฐานการบัญชื่่ระหว่างประเทศ (IASB) จึงได้จัดทำาโครงการเพ้�อพ่จารณ์าผ่ลกระทบด้านการรายงานทางการเงิน 
ท่�เกิดจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ย เน่�องจากการเปล่�ยนจากการใชื่้ IBORs คาดว่าจะม่ผ่ลกระทบตุ่อองค์ประกอบตุ่างๆ  
ของการบัญชื่่สำาหรับเครื�องม่อทางการเงิน รวมถึึงการบัญชื่่ป้องกันความเส่�ยง และวิธ่การและการเปิดเผ่ยมูลค่ายุตุิธรรม

หน่วยงานกำากับนโยบายทางด้านการเงิน (FCA) ได้ตุัดสินใจท่�จะไม่บังคับให้ธนาคารท่�เก่�ยวข้อง (panel bank) เข้าร่วม 
ในกระบวนการย่�น USD LIBOR หลังจากสิ�นสุดปี 2564 และยุตุิการกำากับดูแลอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงเหล่าน่� นอกจากน่� 
หน่วยงานกำากับดูแลและคณ์ะทำางานภาคเอกชื่นกำาลังหารือเก่�ยวกับอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงท่�เป็นทางเล่อกสำาหรับ 
อัตุราดอกเบ่�ย USD LIBOR

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย (TBA) และสมาคมธนาคารนานาชื่าติุ (AIB) ได้จัดตัุ�ง  
“คณ์ะทำางานเตุรียมความพร้อมของธนาคารพาณ์ิชื่ย์เพ้�อรองรับการยุตุิการใชื่้ LIBOR” ซื้ึ�งม่หน้าท่�หลัก ค่อ ตุรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่าการเปล่�ยนแปลงอัตุราดอกเบ่�ยเป็นไปอย่างราบรื�นและยุตุิธรรมท่�สุด โดยเน้นท่�สามด้านหลักดังน่�:
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1. การแก้ไขสัญญาทางการเงินท่�อ้างอิงถึึงอัตุราดอกเบ่�ย LIBOR และ อัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง Thai Baht Interest Rate 
Fixing (THBFIX) รวมถึึงสัญญาเงินกู้ ตุั�วเงิน และสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

2. การเตุรียมความพร้อมของธนาคารพาณ์ิชื่ย์สำาหรับการเปล่�ยนแปลงเพ้�อเลิกใชื่้อัตุราดอกเบ่�ย LIBOR
3. แผ่นพัฒนาอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงทางเล่อกในประเทศไทย

ผ่ลกระทบของการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง ตุ่อความสัมพันธ์ในการป้องกันความเส่�ยงของธนาคาร
ธนาคารม่ความสัมพันธ์ของการบัญชื่่เพ้�อป้องกันความเส่�ยงซื้ึ�งอ้างอิงถึึงอัตุราดอกเบ่�ย IBOR โดยม่อัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง
ท่�สำาคัญท่�สุด ได้แก่ USD LIBOR และ THBFIX

ความเส่�ยงของธนาคารได้รับผ่ลกระทบโดยตุรงจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงจากการป้องกันความเส่�ยง 
ในกระแสเงินสดของเครื�องม่อทางการเงิน ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่�ยงถูึกกำาหนดโดยใชื่้สัญญาแลกเปล่�ยนเงิน
ตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ย เพ้�อเปล่�ยนแปลงกระแสเงินสดของ USD LIBOR และ THBFIX ซื้ึ�งเป็นอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง
ในปัจจุบัน ข้อมูลเพ่�มเตุิมเก่�ยวกับความเส่�ยงท่�ธนาคารได้รับจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ยแสดงอยู่ในหมายเหตุุประกอบ 
งบการเงินข้อ 9

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

ล้านบาท

รายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง

เงินให้สินเชื่่�อท่�ม่อัตุราดอกเบ่�ยปรับตุามอัตุราตุลาด 5,794

หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง 3,643

ตุั�วแลกเงินท่�ม่อนุพันธ์แฝง 668

ธนาคารจะยังคงบันทึกความไม่ม่ประสิทธิผ่ลของการป้องกันความเส่�ยง ซื้ึ�งรวมถึึงการเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการปฏิิรูป
อัตุราดอกเบ่�ยในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสาเหตุุหนึ�งท่�ก่อให้เกิดความไม่ม่ประสิทธิผ่ลมาจากการปฏิิรูปอัตุราดอกเบ่�ย 
IBORs ท่�ม่ผ่ลบังคับใชื่้ในเวลาท่�ตุ่างกันและม่ผ่ลกระทบท่�แตุกตุ่างตุ่อรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง (เงินให้สินเชื่่�อท่�ม่
อัตุราดอกเบ่�ยปรับตุามอัตุราตุลาด หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง ตัุ�วแลกเงินท่�ม่อนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ�) และเครื�องม่อท่�ใชื่้
ป้องกันความเส่�ยง (อนุพันธ์ทางการเงินท่�ใชื่้ในการป้องกันความเส่�ยงของรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยงท่�เก่�ยวข้อง)

การจัดการกระบวนการเปล่�ยนแปลงอัตุราดอกเบ่�ย
ธนาคารได้จัดตัุ�งคณ์ะกรรมการตุิดตุามและกำากับดูแลแผ่นการเปล่�ยนแปลงอัตุราดอกเบ่�ย IBORs ของธนาคาร 
คณ์ะกรรมการกำากับดูแลน่�ได้จัดทำาโครงการเปล่�ยนผ่่าน ซื้ึ�งรวมถึึงการประเมินและการดำาเนินการท่�จำาเป็นเพ้�อรองรับ 
การเปล่�ยนไปใชื่้ RFRs เน่�องจากได้ม่การใชื่้กระบวนการและระบบภายในในการกำาหนดราคา การจัดการความเส่�ยง และ 
แบบจำาลองการประเมินมูลค่า ตุลอดจนการจัดการด้านภาษั่และการบัญชื่่ท่�เก่�ยวข้อง ทั�งน่� ธนาคารยังคงตุิดตุามการพัฒนา
ของตุลาดอย่างตุ่อเน่�องท่�เก่�ยวข้องกับการเปล่�ยนจากอัตุรา IBORs ไปใชื่้ RFRs และผ่ลกระทบท่�ม่ตุ่อสินทรัพย์และหน่�สิน
ทางการเงินของธนาคาร เพ้�อให้แน่ใจว่าจะไม่ม่ผ่ลกระทบท่�ไม่คาดคิดหรือการหยุดชื่ะงักท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงดังกล่าว
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2.16 ต่รัาสิารัอนุพันธั์ทางการัเงินแฝง

กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าตุราสารอนุพันธ์แฝง ตุามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน่� 
(ก) หากลักษัณ์ะทางเศรษัฐกิจและความเส่�ยงของอนุพันธ์แฝงไม่ม่ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชื่ิดกับตุราสารหลัก (Not closely  

related) กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตุราสารหลัก และประเมินมูลค่ายุตุิธรรมของอนุพันธ์แฝง 
ดังกล่าวรวมทั�งรับรู้กำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตุราสารหลักจะถ่ึอปฏิิบัติุตุามมาตุรฐานบัญชื่่ 
ท่�เก่�ยวข้อง ในกรณ่์ท่�กลุ่มกิจการไม่สามารถึแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตุราสารหลักได้ กลุ่มกิจการจะประเมิน
มูลค่ายุตุิธรรมของตุราสาร (Hybrid contract) ดังกล่าว (โดยอ้างอิงจากราคาของผู่้จัดหาตุราสาร) ทั�งจำานวนและ 
รับรู้กำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข)  หากลักษัณ์ะทางเศรษัฐกิจและความเส่�ยงของอนุพันธ์แฝงม่ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชื่ิดกับลักษัณ์ะทางเศรษัฐกิจ 
และความเส่�ยงของตุราสารหลัก (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตุราสารหลัก 
โดยจะจัดประเภทตุราสารตุามมาตุรฐานบัญชื่่ท่�เก่�ยวข้องกับตุราสารหลักดังกล่าว

2.17 หนี้สิินทางการัเงินที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมจะถึูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุตุิธรรม และจะหยุดรับรู้เม่�อไม่เข้าเงื�อนไขการบันทึก
บัญชื่่

การวัดมูลค่า ณ์ วันเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตุิธรรม กำาไร ณ์ วันแรกท่�ทำารายการจะถูึกตุัดจำาหน่ายเป็นรายได้โดยใชื่้วิธ่เส้นตุรง 
จนครบกำาหนดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาก่อนกำาหนด การเปล่�ยนแปลงของมูลค่ายุตุิธรรมของหน่�สินทางการเงิน 
จะรับรู้ผ่่านงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั�งจำานวน โดยแสดงเป็นรายการกำาไรขาดทุนสุทธิจากหน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนท่�เป็นผ่ลมาจากการเปล่�ยนแปลงความเส่�ยงด้านเครดิตุของหน่�สินนั�น  
จะรับรู้ไปยังงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น เม่�อครบกำาหนดสัญญา ผ่ลจากการเปล่�ยนแปลงความเส่�ยงด้านเครดิตุของ 
หน่�สินนั�น จะโอนไปยังกำาไรสะสม

2.18 เงินกู้ย์่ม

เงินกู้ย่มรับรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตุิธรรมของสิ�งตุอบแทนท่�ได้รับหักด้วยตุ้นทุนการจัดทำารายการท่�เกิดข้�น 

ค่าธรรมเน่ยมท่�จ่ายไปเพ้�อให้ได้ เงินกู้มาจะรับรู้ เป็นตุ้นทุนการจัดทำารายการเงินกู้ ในกรณ่์ท่�ม่ความเป็นไปได้ 
ท่�จะใชื่้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั�งหมด ในกรณ่์น่�ค่าธรรมเน่ยมจะรอการรับรู้จนกระทั�งม่การถึอนเงิน หากไม่ม่หลักฐาน 
ท่�ม่ความเป็นไปได้ท่�จะใชื่้วงเงินบางส่วนหรือทั�งหมดค่าธรรมเน่ยมจะรับรู้ เป็นค่าใชื่้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำาหรับ 
การให้บริการสภาพคล่องและจะตุัดจำาหน่ายตุามระยะเวลาของวงเงินกู้ท่�เก่�ยวข้อง

2.19 ผู้ลปีรัะโย์ช้น์ของพนักงานและเงินบำาเหน็จพนักงาน 

โครงการสมทบเงินท่�กำาหนดไว้
กลุ่มกิจการจัดให้ม่กองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พซื้ึ�งเป็นแผ่นการจ่ายสมทบตุามท่�กำาหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พ
ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและม่การบริหารโดยผู่้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำารองเล่�ยงช่ื่พได้รับ 
เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเล่�ยงช่ื่พบันทึกเป็น 
ค่าใชื่้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชื่่ท่�เกิดรายการนั�น
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โครงการผ่ลประโยชื่น์ท่�กำาหนดไว้
กลุ่มกิจการม่ระเบ่ยบในการจ่ายผ่ลประโยชื่น์ของพนักงาน ซื้ึ�งประกอบด้วยผ่ลประโยชื่น์ของพนักงานเม่�อออกจากงาน 
ตุามหลักเกณ์ฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

กลุ่มกิจการม่การตัุ�งประมาณ์การหน่�สินผ่ลประโยชื่น์ของพนักงาน ซื้ึ�งประกอบด้วย ผ่ลประโยชื่น์ของพนักงาน 
เม่�อออกจากงานตุามหลักเกณ์ฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบำาเหน็จพนักงาน 

ประมาณ์การหน่�สินผ่ลประโยชื่น์ของพนักงานคำานวณ์โดยผู่้ชื่ำานาญทางสถึิตุิอิสระโดยใชื่้วิธ่ Projected Unit  
Credit ตุามเกณ์ฑ์คณิ์ตุศาสตุร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณ์การจากมูลค่าปัจจุบัน 
ของกระแสเงินสดท่�คาดว่าจะตุ้องจ่ายในอนาคตุ และคำานวณ์คิดลดโดยใชื่้อัตุราดอกเบ่�ยของพันธบัตุรรัฐบาล 
ท่�ม่กำาหนดเวลาใกล้เค่ยงกับระยะเวลาของหน่�สินดังกล่าว โดยประมาณ์การกระแสเงินสดท่�คาดว่าจะตุ้องจ่ายในอนาคตุนั�น 
ประมาณ์การมาจากเงินเด่อนพนักงาน อัตุราการลาออก อัตุราการตุาย อายุงานและปัจจัยอ่�น ผ่ลกำาไรขาดทุนจาก 
การประมาณ์การตุามหลักคณิ์ตุศาสตุร์ประกันภัยเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์์และการเปล่�ยนแปลงข้อสมมติุ 
ท่�ใชื่้ในการประมาณ์การตุามหลักคณ์ิตุศาสตุร์ประกันภัย ผ่ลกำาไรและขาดทุนจากการประมาณ์การตุามหลักคณ์ิตุศาสตุร์
ประกันภัยรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นในปีท่�เกิด ซื้ึ�งได้รวมอยู่ในกำาไรสะสมในงบแสดงการเปล่�ยนแปลง
ในส่วนของเจ้าของและแสดงเป็นรายการแยกตุ่างหากในงบแสดงการเปล่�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

2.20 ปีรัะมาณการัหนี้สิิน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณ์การหน่�สินก็ตุ่อเม่�อ กลุ่มกิจการม่ภาระผู่กพันในปัจจุบันตุามกฎหมายหรือตุามข้อตุกลง 
ท่�จัดทำาไว้ อันเป็นผ่ลส่บเน่�องมาจากเหตุุการณ์์ในอด่ตุซื้ึ�งการชื่ำาระภาระผู่กพันนั�นม่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผ่ลให้
บริษััทตุ้องสูญเส่ยทรัพยากรออกไป และตุามประมาณ์การจำานวนท่�ตุ้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่่�อถ่ึอ

ในกรณ่์ท่�กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณ์การหน่�สินเป็นรายจ่ายท่�จะได้รับค่น กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกตุ่างหาก 
เม่�อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั�นค่นอย่างแน่นอน

ในกรณ่์ท่�ม่ภาระผู่กพันท่�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำาหนดความน่าจะเป็นท่�จะสูญเส่ยทรัพยากร 
เพ้�อจ่ายชื่ำาระภาระผู่กพันเหล่านั�น โดยพ่จารณ์าจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผู่กพันทุกประเภท แม้ว่า 
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่�จะสูญเส่ยทรัพยากรเพ้�อชื่ำาระภาระผู่กพันบางรายการท่�จัดอยู่ในประเภทเด่ยวกันจะม่ระดับตุำ�า

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำานวนประมาณ์การหน่�สิน โดยใชื่้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่�คาดว่าจะตุ้องนำามาจ่ายชื่ำาระ 
ภาระผู่กพัน โดยใชื่้อัตุราก่อนภาษั่ซื้ึ�งสะท้อนถึึงการประเมินสถึานการณ์์ตุลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตุามเวลาและ
ความเส่�ยงเฉพาะของภาระผู่กพันท่�กำาลังพ่จารณ์าอยู่ การเพ่�มข้�นของประมาณ์การหน่�สินเน่�องจากมูลค่าของเงินตุามเวลา
จะรับรู้เป็นดอกเบ่�ยจ่าย

2.21 ทุนเรัือนหุ้น 

หุ้นสามัญของธนาคารสามารถึกำาหนดการจ่ายเงินปันผ่ลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ โดยตุ้นทุน 
ส่วนเพ่�มท่� เก่�ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ่ื้�อหุ้นซื้ึ�งสุทธิจากภาษ่ัจะถูึกแสดงในส่วนของ 
เจ้าของโดยนำาไปหักจากสิ�งตุอบแทนท่�ได้รับจากการออกตุราสารทุนดังกล่าว
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2.22 ภาษีีเงินได้้งวด้ปีัจจุบันและภาษีีเงินได้้รัอการัต่ัด้บัญช้ี

ค่าใชื่้จ่ายภาษ่ัเงินได้สำาหรับงวดประกอบด้วย ภาษ่ัเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ ภาษ่ัเงินได้จะรับรู ้
ในกำาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษั่เงินได้ท่�เก่�ยวข้องกับรายการท่�รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น หรือรายการท่�รับรู้โดยตุรง
ไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณ่์น่� ภาษ่ัเงินได้ตุ้องรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น หรือโดยตุรงไปยังส่วนของเจ้าของตุามลำาดับ

ภาษ่ัเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณ์จากอัตุราภาษั่ตุามกฎหมายภาษั่อากรท่�ม่ผ่ลบังคับใชื่้อยู่ หรือ ท่�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะม่ผ่ลบังคับใชื่้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาท่�รายงานในประเทศท่�บริษััทย่อยของธนาคารได้ดำาเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษั่
ผู่้บริหารจะประเมินสถึานะของการย่�นแบบแสดงรายการภาษั่เป็นงวด ๆ ในกรณ่์ท่�ม่สถึานการณ์์ท่�การนำากฎหมายภาษั่
อากรไปปฏิิบัติุซื้ึ�งข้�นอยู่กับการตุ่ความ และจะตัุ�งประมาณ์การค่าใชื่้จ่ายภาษั่ท่�เหมาะสมจากจำานวนท่�คาดว่าจะตุ้องจ่ายชื่ำาระ
แก่หน่วยงานท่�จัดเก็บ

ภาษั่เงินได้รอการตัุดบัญชื่่ตุั�งเต็ุมจำานวนตุามวิธ่หน่�สิน เม่�อเกิดผ่ลตุ่างชื่ั�วคราวระหว่างฐานภาษ่ัของสินทรัพย์และหน่�สิน และ
มูลค่าตุามบัญชื่่ท่�แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตุามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษ่ัเงินได้รอการตัุดบัญชื่่ท่�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพย์ 
หรือรายการหน่�สินท่�เกิดจากรายการท่�ไม่ใชื่่การรวมธุรกิจ และ ณ์ วันท่�เกิดรายการ รายการนั�นไม่ม่ผ่ลกระทบตุ่อกำาไร  
(ขาดทุน) ทางบัญชื่่หรือภาษั่ ภาษั่เงินได้รอการตัุดบัญช่ื่คำานวณ์จากอัตุราภาษ่ั (และกฎหมายภาษ่ัอากร) ท่�ม่ 
ผ่ลบังคับใชื่้อยู่ หรือท่�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะม่ผ่ลบังคับใชื่้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาท่�รายงาน และคาดว่าอัตุราภาษ่ัดังกล่าว
จะนำาไปใชื่้เม่�อสินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอตุัดบัญชื่่ท่�เก่�ยวข้องได้ใชื่้ประโยชื่น์ หรือหน่�สินภาษ่ัเงินได้รอตุัดบัญชื่่ได้ม่การจ่ายชื่ำาระ

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้รอตัุดบัญชื่่จะรับรู้หากม่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะม่กำาไรทางภาษ่ัเพียงพอ 
ท่�จะนำาจำานวนผ่ลตุ่างชื่ั�วคราวนั�นมาใชื่้ประโยชื่น์ กลุ่มกิจการได้ตัุ�งภาษ่ัเงินได้รอตัุดบัญชื่่โดยพ่จารณ์าจากผ่ลตุ่าง 
ชื่ั�วคราวของเงินลงทุนในบริษััทย่อยท่�ตุ้องเส่ยภาษ่ัเว้นแตุ่กลุ่มกิจการสามารถึควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ 
ผ่ลตุ่างชื่ั�วคราวและการกลับรายการผ่ลตุ่างชื่ั�วคราวม่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดข้�นได้ภายในระยะเวลา 
ท่�คาดการณ์์ได้ในอนาคตุ

สินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้รอการตัุดบัญชื่่และหน่�สินภาษั่เงินได้รอการตัุดบัญชื่่จะแสดงหักกลบกันก็ตุ่อเม่�อกิจการม่สิทธิ 
ตุามกฎหมายท่�จะนำาสินทรัพย์ภาษ่ัเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน่�สินภาษั่เงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั�งสินทรัพย์
ภาษั่เงินได้รอการตัุดบัญชื่่และหน่�สินภาษั่เงินได้รอการตัุดบัญชื่่เก่�ยวข้องกับภาษั่เงินได้ท่�ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษั่
หน่วยงานเด่ยวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษ่ัเด่ยวกันหรือหน่วยภาษั่ตุ่างกันซื้ึ�งตัุ�งใจจะจ่ายหน่�สินและสินทรัพย์ภาษั่
เงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.23 การัจ่าย์โด้ย์ใช้้หุ้นเปี็นเกณฑ์์

ในเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการได้จัดตัุ�งแผ่นการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกิจการ
บันทึกค่าใชื่้จ่ายล่วงหน้าทั�งจำานวนในวันท่�ให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมอ้างอิงราคาตุลาดในวันเด่ยวกันของ
หุ้นสามัญของ CIMB Group Holdings Berhad ซื้ึ�งเป็นบริษััทใหญ่ของ CIMB Group และจดทะเบ่ยนในตุลาดหลักทรัพย์
ของประเทศมาเลเซื้่ยคูณ์ด้วยจำานวนหุ้นท่�ให้แก่พนักงาน และจ่ายชื่ำาระให้แก่บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันในประเทศมาเลเซื้่ย ซื้ึ�งจะทำา
หน้าท่�ซื้่�อและถึ่อครองหุ้นจนถึึงวันท่�โอนหุ้นแทนธนาคารและบริษััทอ่�นในกลุ่ม

ในทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันสำารองการจ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์ ตุามสัดส่วนชื่่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ
(vesting period) โดยแสดงสำารองดังกล่าวเป็นหน่�สินอ่�น
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ธนาคารจะกลับบัญชื่่ค่าใชื่้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสำารองการจ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์ตุามจำานวนท่�กันไว้เม่�อบริษััทท่�เก่�ยวข้อง
กันในประเทศมาเลเซื้่ยโอนหุ้นทุนให้แก่พนักงานหลังสิ�นสุดชื่่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (vesting period)

2.24 เงินปีันผู้ลจ่าย์

เงินปันผ่ลท่�จ่ายไปยังผู่้ถ่ึอหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหน่�สินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชื่ ่ 
ซื้ึ�งท่�ประชืุ่มผู่้ถ่ึอหุ้นของธนาคารได้อนุมัตุิการจ่ายปันผ่ล

2.25 ข้อมูลจำาแนกต่ามสิ่วนงาน

ส่วนงานดำาเนินงานแสดงข้อมูลเก่�ยวกับผ่ลิตุภัณ์ฑ์และบริการท่�กลุ่มกิจการดำาเนินการอยู่และนำาเสนอตุ่อผู่้ม่อำานาจ 
ตุัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน ผู่้ม่อำานาจตัุดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึึงบุคคลท่�ม่หน้าท่�ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผ่ลการปฏิิบัตุิงานของส่วนงานดำาเนินงาน กลุ่มกิจการพ่จารณ์าว่าคณ์ะผู่้บริหารสูงสุดค่อผู่้ม่อำานาจ
ตุัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน

3.  การัเปีลี�ย์นแปีลงนโย์บาย์การับัญชี้

กลุ่มกิจการได้ม่การปรับงบการเงินย้อนหลังเน่�องจากกลุ่มกิจการม่การเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญชื่่ในการรับรู้สินทรัพย์
ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน จากวันจ่ายหรือรับชื่ำาระเงินเป็นวันท่�ทำารายการ
ค้า โดยม่ผ่ลกระทบตุ่องบแสดงฐานะการเงิน ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังน่�

งบการัเงินรัวม

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ตุามท่�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท่

ปรับปรุงใหม่

ตุามท่�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท่�

ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 34,427 807 35,234 32,768 (816) 31,952

เงินลงทุนสุทธิ 61,546 (53) 61,493 53,992 - 53,992

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 3,052 3,052 - 6,431 6,431

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 3,806 3,806 - 5,615 5,615
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ตุามท่�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท่

ปรับปรุงใหม่

ตุามท่�
รายงาน

ในงวดก่อน การปรับปรุง
ตุามท่�

ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 34,427 807 35,234 32,768 (816) 31,952

เงินลงทุนสุทธิ 61,544 (53) 61,491 53,990 - 53,990

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 3,052 3,052 - 6,431 6,431

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 3,806 3,806 - 5,615 5,615

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตุามท่�รายงานในปีก่อน การปรับปรุง ตุามท่�ปรับปรุงใหม่
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 2,142 (281) 2,423

รายการท่�มิใชื่่เงินสด :

ลูกหน่�จากการขายเงินลงทุน - 53 53

นอกจากน่�ตุัวเลขท่�นำามาแสดงเปรียบเท่ยบได้ม่การจัดประเภทรายการใหม่เพ้�อให้เปรียบเท่ยบได้กับการแสดงรายการ 
ในปีบัญชื่่ปัจจุบัน
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4.  การับรัิหารัความเสิี�ย์งด้้านการัเงิน

ความเส่�ยงทางการเงินและผ่ลกระทบท่�อาจม่ตุ่อผ่ลการดำาเนินงานในอนาคตุของกลุ่มกิจการ ม่ดังน่�

ลักษีณะความเสิี�ย์ง ความเส่�ยงจาก วัดจาก บริหารความเส่�ยงโดย

• ความเส่�ยงจากตุลาด
 - อัตุราดอกเบ่�ย

• สินทรัพย์ และหน่�สินทางการ
เงินท่�ม่มูลค่าผั่นแปรตุามอัตุรา
ดอกเบ่�ย

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้าน
อัตุราดอกเบ่�ย

• ผ่ลิตุภัณ์ฑ์ด้านอัตุราดอกเบ่�ยรวม
ถึึงตุราสารอนุพันธ์

• ความเส่�ยงจากตุลาด
 - อัตุราแลกเปล่�ยน

• สินทรัพย์และหน่�สินทางการเงิน
ท่�ม่มูลค่าผั่นแปรตุามอัตุราแลก
เปล่�ยน

• การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว 
ด้านอัตุราแลกเปล่�ยน

• ผ่ลิตุภันฑ์ด้านอัตุราแลกเปล่�ยน
รวมถึึงตุราสารอนุพันธ์

• ความเส่�ยง
 ด้านการให้สินเชื่่�อ

• รายการระหว่างธนาคารและ
ตุลาดเงิน

• สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน

• เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�

• เงินลงทุนในตุราสารหน่�

• การวิเคราะห์อายุ

• การพ่จารณ์าการจัดลำาดับ 
ด้านเครดิตุ

• ม่ เ งิ น ฝ า ก กั บ ห ล า ย ธ น า ค า ร  
การจำากัดวงเงิน  และการขอ 
จดหมายคำ�าประกัน

• ม่ น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น 
ตุราสารหน่�ท่�ชื่ัดเจน

• ความเส่�ยง
 ด้านสภาพคล่อง

• เงินฝาก, เงินลงทุน, เงินรับฝาก, 
เงินกู้ย่มและหน่�สินอ่�นๆ

• การประมาณ์กระแส เงินสด 
หมุนเวียน

• ม่ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น 
สภาพคล่อง โดยดำาเนินงานร่วม
กันระหว่าง 3 หน่วยงาน ค่อ 
( 1 )  บริหารความเ ส่� ยงด้ าน 
สภาพคล่อง (2) บริหารเงินและ
การลงทุนเพ้�อการธนาคาร และ 
(3)  บริหารเงินกองทุน สินทรัพย์
และหน่� สิน  โดยใชื่  ้เครื� องม่อ 
liquidity ratios ตุ่างๆ ในการ
จั ด ก า ร ส ภ า พ ค ล่ อ ง ร า ย วั น 
รวมถึึงการคาดการณ์์สถึานะ
สภาพคล่องของธนาคารล่วงหน้า
เป็นรายเด่อน

หน่วยงานบริหารความเส่�ยงของกลุ่มกิจการข้�นตุรงกับแผ่นกการเงินกลางของกลุ่มกิจการ ซึื้�งคณ์ะกรรมการบริษััทเป็น 
ผู่้อนุมัตุินโยบายท่�เก่�ยวข้องตุ่างๆ แผ่นกการเงินกลางของกลุ่มกิจการเป็นผู่้กำาหนด ประเมิน บริหารและป้องกันความเส่�ยง
ด้านการเงิน โดยจะทำางานอย่างใกล้ชื่ิดกับหน่วยปฏิิบัตุิงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณ์ะกรรมการบริษััทจะกำาหนดหลัก
การในการบริหารความเส่�ยงในภาพรวม รวมถึึงกำาหนดนโยบายเฉพาะด้านตุ่างๆ เชื่่น การบริหารความเส่�ยงด้านอัตุรา 
แลกเปล่�ยน การบริหารความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ย การบริหารความเส่�ยงด้านสินเชื่่�อ การเข้าทำา  ตุราสารอนุพันธ์และ
เครื�องม่อทางการเงินอ่�น รวมทั�งการลงทุนเพ้�อจัดการบริหารสภาพคล่องอย่างม่ประสิทธิภาพ
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4.1 ปีัจจัย์ความเสิี�ย์งทางการัเงิน

4.1.1 ความเสิี�ย์งทางการัต่ลาด้
ความเส่�ยงทางการตุลาด หมายถึึง ความเส่�ยงท่�กลุ่มกิจการอาจได้รับความเส่ยหายเน่�องจากการเปล่�ยนแปลง 
มูลค่าของฐานะทั�งท่�อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินท่�เกิดจากการเคล่�อนไหวของอัตุราดอกเบ่�ย  
อัตุราแลกเปล่�ยน ราคาตุราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณ์ฑ์

กลุ่มกิจการม่หน่วยงานบริหารความเส่�ยงทางการตุลาดทำาหน้าท่�ประเมินความเส่�ยงทางการตุลาดท่�อาจเกิดข้�น 
ม่การนำาเครื�องม่อ และ/หรือระบบท่�ชื่่วยในการวัด ตุิดตุาม และควบคุมความเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิภาพเป็นท่�ยอมรับโดยทั�วไป 
เพ้�อชื่่วยให้การควบคุมและตุิดตุามความเส่�ยงทางการตุลาดเป็นไปอย่างม่ประสิทธิผ่ล และเป็นการป้องกันความเส่�ยง 
ไม่ให้เกินกว่าระดับท่�ยอมรับได้และสามารถึดำาเนินการปรับระดับความเส่�ยงให้อยู่ในระดับท่�เหมาะสมได้ทันท่วงท่

4.1.1.1 ความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ย (Interest Rate Risk)
ความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ย ค่อ ความเส่�ยงท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงของอัตุราดอกเบ่�ยในตุลาด ซื้ึ�งอาจจะทำาให้เกิด 
การเปล่�ยนแปลงตุ่อมูลค่าตุราสารหน่�ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมและตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ซื้ึ�งส่งผ่ล
ให้เกิดความผั่นผ่วนตุ่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหน่�สินทางการเงิน 

ทั�งน่�ความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ยเป็นผ่ลมาจากการจัดโครงสร้างอัตุราดอกเบ่�ย ลักษัณ์ะและโครงสร้างสินทรัพย์  
หน่�สิน และทุนของธนาคาร ซื้ึ�งธนาคารม่การกำาหนดระดับเพดานความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ยในบัญชื่่เพ้�อการค้าและ 
เพ้�อการธนาคาร โดยได้รับการอนุมัตุิจากคณ์ะกรรมการธนาคาร เพ้�อควบคุมความเส่�ยงให้อยู่ในระดับท่�เหมาะสม
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ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงอัตุราดอกเบ่�ยและการปรับอัตุราดอกเบ่�ยใหม่ของเงินกู้ย่ม ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

มีอัต่รัาด้อกเบ้ีย์
ปีรัับข้้นลงอ้างอิง มีอัต่รัา
ต่ามอัต่รัาต่ลาด้ ด้อกเบ้ีย์คงที� ไม่มีด้อกเบ้ีย์ รัวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 2,241 3,872 3,340 9,453

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 31,303 - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 24,598 2,572 19,249 46,419

เงินลงทุน - 74,175 107 74,282

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 137,124 74,770 - 211,894

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660 - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 5,806 5,806

สินทรัพย์อ่�น 243 - 471 714

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 177,866 186,690 29,793 394,349

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 89,330 85,514 7,323 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 23,803 30,937 657 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - 432 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 17,722 - 22 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 25,459 1,992 15,257 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 6,659 22,807 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 212 - 212

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 - - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 5,457 5,457

   รวมหน่�สินทางการเงิน 177,859 141,462 29,148 348,469

307 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

ม่อัตุราดอกเบ่�ย
ปรับข้�นลงอ้างอิง ม่อัตุรา
ตุามอัตุราตุลาด ดอกเบ่�ยคงท่� ไม่ม่ดอกเบ่�ย รวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด - - 919 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,199 1,943 3,214 6,356

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 35,234 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 41,033 2,095 14,433 57,561

เงินลงทุน - 61,415 79 61,494

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 138,585 88,365 - 226,950

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 16,051 - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น - 324 222 546

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 196,868 189,376 21,919 408,163

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 82,586 105,362 6,008 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,757 25,460 1,878 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 28,920 - 29 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 36,864 2,010 18,347 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 7,153 12,296 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 297 - 297

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 12,111 - - 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 187,391 145,425 30,324 363,140

308   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

มีอัต่รัาด้อกเบ้ีย์
ปีรัับข้้นลงอ้างอิง มีอัต่รัา
ต่ามอัต่รัาต่ลาด้ ด้อกเบ้ีย์คงที� ไม่มีด้อกเบ้ีย์ รัวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 2,078 3,872 3,309 9,259

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 31,303 - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 24,598 2,572 19,249 46,419

เงินลงทุน - 74,173 107 74,280

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 137,101 68,097 - 205,198

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660 - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 5,806 5,806

สินทรัพย์อ่�น 243 - 298 541

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 177,680 180,015 29,589 387,284

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 89,941 85,514 7,324 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 23,803 30,937 657 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - 432 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 17,722 - 22 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 25,459 1,992 15,257 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 6,659 22,807 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 169 - 169

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 - - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 5,457 5,457

   รวมหน่�สินทางการเงิน 178,470 141,419 29,149 349,038

309 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

ม่อัตุราดอกเบ่�ย
ปรับข้�นลงอ้างอิง ม่อัตุรา
ตุามอัตุราตุลาด ดอกเบ่�ยคงท่� ไม่ม่ดอกเบ่�ย รวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด - - 918 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,060 1,945 3,183 6,188

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 35,234 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 41,033 2,095 14,433 57,561

เงินลงทุน - 61,413 79 61,492

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 138,565 82,237 - 220,802

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 16,051 - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น - 324 222 546

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 196,709 183,248 21,887 401,844

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 82,761 105,379 6,010 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,757 25,460 1,878 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 28,920 - 29 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 36,864 2,010 18,347 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 7,153 12,296 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 234 - 234

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 12,111 - - 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 187,566 145,379 30,326 363,271

310   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

รัะย์ะเวลาการักำาหนด้อัต่รัาด้อกเบ้ีย์ใหม่หรัือวันครับกำาหนด้

เม่�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
ทวงถูาม เด้่อน เด้่อน 1 - 5 ปีี เกิน 5 ปีี ด้อกเบ้ีย์ รัวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด - - - - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,906 4,045 162 - - 3,340 9,453

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน  - 658 1,044 2,227 27,374 - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 17,664 8,596 311 599 19,249 46,419

เงินลงทุน - 1,885 8,290 35,937 28,061 109 74,282

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 9,071 22,662 36,700 90,230 53,231 - 211,894

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660 - - - - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 5,806 5,806

สินทรัพย์อ่�น - 20 61 162 - 471 714

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 24,637 46,934 54,853 128,867 109,265 29,793 394,349

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 89,330 46,382 37,265 1,867 - 7,323 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 23,803 29,889 1,010 38 - 657 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - 432 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุน - 1,428 16,294 - - 22 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 18,147 8,763 60 481 15,257 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 11,097 5,546 - 12,823 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 20 60 130 2 - 212

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 - - - - - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 5,457 5,457

   รวมหน่�สินทางการเงิน 128,019 106,963 68,938 2,095 13,306 29,148 348,469

311 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการกำาหนดอัตุราดอกเบ่�ยใหม่หรือวันครบกำาหนด

เม่�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่ม่
ทวงถึาม เด่อน เด่อน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบ่�ย รวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด - - - - - 919 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,030 2,038 74 - - 3,214 6,356

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน  - 3 62 3,452 31,717 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561

เงินลงทุน - 3,447 2,882 35,074 20,012 79 61,494

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 6,363 28,558 40,673 90,922 60,434 - 226,950

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 16,051 - - - - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น - 41 40 243 - 222 546

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,444 65,381 55,158 129,769 112,492 21,919 408,163

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 82,585 46,223 57,383 1,757 - 6,008 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,756 23,854 878 729 - 1,878 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุน - 21,123 7,757 40 - 29 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 4,247 3,974 - 11,228 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 28 81 185 3 - 297

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 12,111 - - - - - 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 114,452 117,947 85,140 2,913 12,364 30,324 363,140

312   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

รัะย์ะเวลาการักำาหนด้อัต่รัาด้อกเบ้ีย์ใหม่หรัือวันครับกำาหนด้

เม่�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี
ทวงถูาม เด้่อน เด้่อน 1 - 5 ปีี เกิน 5 ปีี ด้อกเบ้ีย์ รัวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด - - - - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 2,078 3,710 162 - - 3,309 9,259

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน  - 658 1,044 2,227 27,374 - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 17,664 8,596 311 599 19,249 46,419

เงินลงทุน - 1,885 8,290 35,935 28,061 109 74,280

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 9,071 24,241 41,037 79,272 51,577 - 205,198

เงินวางหลักประกันของตุราสาร อนุพันธ์ 13,660 - - - - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 5,806 5,806

สินทรัพย์อ่�น - 20 61 162 - 298 541

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 24,809 48,198 59,190 117,907 107,611 29,589 387,284

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 89,941 46,382 37,265 1,867 - 7,324 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 23,803 29,889 1,010 38 - 657 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - 432 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุน - 1,428 16,294 - - 22 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 18,147 8,763 60 481 15,257 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 11,097 5,546 - 12,823 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 19 52 96 2 - 169

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 - - - - - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 5,457 5,457

   รวมหน่�สินทางการเงิน 128,630 106,962 68,930 2,061 13,306 29,149 349,038
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาการกำาหนดอัตุราดอกเบ่�ยใหม่หรือวันครบกำาหนด

เม่�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่ม่
ทวงถึาม เด่อน เด่อน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบ่�ย รวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด - - - - - 918 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 1,061 1,870 74 - - 3,183 6,188

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน  - 3 62 3,452 31,717 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561

เงินลงทุน - 3,447 2,882 35,074 20,010 79 61,492

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 6,363 39,486 49,716 67,459 57,778 - 220,802

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 16,051 - - - - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น - 41 40 243 - 222 546

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 23,475 76,141 64,201 106,306 109,834 21,887 401,844

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 82,761 46,228 57,394 1,757 - 6,010 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 19,756 23,854 878 729 - 1,878 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - - 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุน - 21,122 7,757 41 - 29 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 4,248 3,973 - 11,228 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 20 56 155 3 - 234

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 12,111 - - - - - 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - - 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 114,628 117,944 85,125 2,884 12,364 30,326 363,271
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ธนาคารม่ยอดคงเหล่อถัึวเฉล่�ยของสินทรัพย์และหน่�สินทางการเงินท่�ก่อให้เกิดรายได้และค่าใชื่้จ่าย และอัตุราเฉล่�ยของดอกเบ่�ย
และเงินปันผ่ล สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ย์อด้คงเหล่อ ด้อกเบ้ีย์และ ยอดคงเหล่อ ดอกเบ่�ยและ
ถูัวเฉลี�ย์ เงินปีันผู้ล อัต่รัาเฉลี�ย์ ถึัวเฉล่�ย เงินปันผ่ล อัตุราเฉล่�ย

ล้านบาท ล้านบาท (รั้อย์ละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สิินทรััพย์์ทางการัเงินที�ก่อให้เกิด้รัาย์ได้้

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 4,701 18 0.38 5,757 71 1.23

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 35,439 360 1.02 36,670 375 1.03

เงินลงทุนสุทธิ 65,625 1,061 1.62 59,616 1,121 1.88

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 208,362 11,167 5.36 227,305 13,371 5.88

   รวมสินทรัพย์ทางการเงินท่�ก่อให้เกิดรายได้ 314,127 12,606 329,348 14,938

หน้ีสิินทางการัเงินที�ก่อให้เกิด้ค่าใช้้จ่าย์

เงินรับฝาก 179,726 1,299 0.72 196,135 2,360 1.20

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 52,903 206 0.39 49,696 337 0.68

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 23,681 192 0.81 28,066 300 1.07

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 25,458 580 2.28 24,093 713 2.96

   รวมหน่�สินทางการเงินท่�ก่อให้เกิดค่าใชื่้จ่าย 281,768 2,277 297,990 3,710
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ย์อด้คงเหล่อ ด้อกเบ้ีย์และ ยอดคงเหล่อ ดอกเบ่�ยและ
ถูัวเฉลี�ย์ เงินปีันผู้ล อัต่รัาเฉลี�ย์ ถึัวเฉล่�ย เงินปันผ่ล อัตุราเฉล่�ย

ล้านบาท ล้านบาท (รั้อย์ละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สิินทรััพย์์ทางการัเงินที�ก่อให้เกิด้รัาย์ได้้

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 4,528 17 0.38 5,627 70 1.25

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 35,439 360 1.02 36,670 375 1.03

เงินลงทุนสุทธิ 65,623 1,061 1.62 59,614 1,121 1.88

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 211,334 7,917 3.75 235,373 9,562 4.09

    รวมสินทรัพย์ทางการเงินท่�ก่อให้เกิดรายได้ 316,924 9,355 337,284 11,128

หน้ีสิินทางการัเงินที�ก่อให้เกิด้ค่าใช้้จ่าย์

เงินรับฝาก 180,199 1,299 0.72 196,638 2,360 1.20

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 52,712 206 0.39 48,231 337 0.70

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 23,681 192 0.81 28,066 300 1.07

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 25,458 580 2.28 23,426 696 2.97

    รวมหน่�สินทางการเงินท่�ก่อให้เกิดค่าใชื่้จ่าย 282,050 2,277 296,361 3,693

การัวิเครัาะห์ความอ่อนไหวของอัต่รัาด้อกเบ้ีย์ต่่อกำาไรัสิุทธัิและสิ่วนของเจ้าของ
รายการกำาไรหรือขาดทุนม่ความอ่อนไหวตุ่อการเพ่�มข้�นหรือลดลงในรายได้ดอกเบ่�ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน 
และในค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ยจากหน่�สินทางการเงิน ซื้ึ�งเป็นผ่ลมาจากการเปล่�ยนแปลงในอัตุราดอกเบ่�ย องค์ประกอบอ่�น 
ในส่วนของเจ้าของจะเปล่�ยนแปลงไปจากการเพ่�มข้�นหรือลดลงในมูลค่ายุตุิธรรมของการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด
ของเงินกู้ย่มและมูลค่ายุตุิธรรมของเงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น
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งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

เพ่�มข้้น 1 จุด้
พ้้นฐาน

ลด้ลง 1 จุด้
พ้้นฐาน

ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลกระทบตุ่อกำาไรสุทธิ (40) 40

ผ่ลกระทบตุ่อส่วนของผู่้ถ่ึอหุ้น (15) 15

(55) 55

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2563

เพ่�มข้�น 1 จุด
พ้�นฐาน

ลดลง 1 จุด
พ้�นฐาน

ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลกระทบตุ่อกำาไรสุทธิ (48) 48

ผ่ลกระทบตุ่อส่วนของผู่้ถ่ึอหุ้น (6) 6

(54) 54

4.1.1.2 ความเส่�ยงด้านอัตุราแลกเปล่�ยน (Foreign Exchange Risk)
ความเส่�ยงด้านอัตุราแลกเปล่�ยน ค่อ ความเส่�ยงท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงของอัตุราแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศ  
ซื้ึ�งอาจจะทำาให้เกิดการเปล่�ยนแปลงตุ่อมูลค่าตุราสารทางการเงิน ความผ่ันผ่วนตุ่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และ 
หน่�สินทางการเงิน 

ด้านการบริหารเงินและการค้าผ่ลิตุภัณ์ฑ์ทางการเงิน กลุ่มกิจการเป็นผู่้รับผ่ิดชื่อบการบริหารฐานะเงินตุราตุ่างประเทศ 
ของกลุ่มกิจการภายใตุ้เพดานความเส่�ยงท่�กำาหนดโดยคณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยงของกลุ่มกิจการ
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กลุ่มกิจการม่ความเส่�ยงจากอัตุราแลกเปล่�ยน ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ซื้ึ�งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

สิกุลเงิน

บาท
ด้อลลารั์

สิหรััฐ เย์น ย์ูโรั
มาเลเซีีย์

รัิงกิต่ อ่�นๆ รัวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด 815 - - - - 3 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 5,039 3,547 51 217 197 405 9,456

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่่านกำาไรหร่อขาดทุน 31,303 - - - - - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (368,984) 421,263 (9,044) (7,907) 4,046 7,045 46,419

เงินลงทุนสุทธิ 74,281 - - 1 - - 74,282

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 203,036 13,143 - 8 - 2 216,189

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 3,991 9,669 - - - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่่านกำาไร
   หร่อขาดทุนและเงินลงทุน 5,806 - - - - - 5,806

สินทรัพย์อ่�น 968 - - - - - 968

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน (43,745) 447,622 (8,993) (7,681) 4,243 7,455 398,901

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 178,954 2,857 6 194 30 126 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 54,515 729 1 - 151 1 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 431 1 - - - - 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย

   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหร่อขาดทุน 17,744 - - - - - 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (372,544) 434,802 (8,984) (7,872) (9,666) 6,972 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 12,332 4,311 - - 12,823 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 212 - - - - - 212

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 10,592 4,294 - - - - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่่านกำาไร
   หร่อขาดทุนและเงินลงทุน 5,457 - - - - - 5,457

หน่�สินอ่�น 152 16 - - 228 - 396

   รวมหน่�สินทางการเงิน (92,155) 447,010 (8,977) (7,678) 3,566 7,099 348,865
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งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

สกุลเงิน

บาท
ดอลลาร์

สหรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซื้่ย

ริงกิตุ อ่�นๆ รวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด 886 5 2 6 2 18 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 3,670 1,485 26 5 747 424 6,357

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า

   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 35,234 - - - - - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561

เงินลงทุน 61,493 - - 1 - - 61,494

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 217,660 11,961 - 7 - 1,169 230,797

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน 3,052 - - - - - 3,052

สินทรัพย์อ่�น 937 1 - - - - 938

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 942,682 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 412,403

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 187,044 6,347 8 96 197 264 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 45,032 1,355 - 4 703 1 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 255 1 - - - - 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 297 - - - - - 297

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน 3,806 - - - - - 3,806

หน่�สินอ่�น 293 18 - - 228 - 539

   รวมหน่�สินทางการเงิน 896,833 (608,927) 17,103 31,727 11,702 15,241 363,679
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

สิกุลเงิน

บาท
ด้อลลารั์

สิหรััฐ เย์น ย์ูโรั
มาเลเซีีย์

รัิงกิต่ อ่�นๆ รัวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด 815 - - - - 3 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,845 3,547 51 217 197 405 9,262

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 31,303 - - - - - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (368,984) 421,263 (9,044) (7,907) 4,046 7,045 46,419

เงินลงทุนสุทธิ 74,279 - - 1 - - 74,280

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 196,337 13,143 - 8 - 2 209,490

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 3,991 9,669 - - - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน 5,806 - - - - - 5,806

สินทรัพย์อ่�น 808 - - - - - 808

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน (50,800) 447,622 (8,993) (7,681) 4,243 7,455 391,846

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 179,566 2,857 6 194 30 126 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 54,515 729 1 - 151 1 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 431 1 - - - - 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 17,744 - - - - - 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (372,544) 434,802 (8,984) (7,872) (9,666) 6,972 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 12,332 4,311 - - 12,823 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 169 - - - - - 169

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 10,592 4,294 - - - - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน 5,457 - - - - - 5,457

หน่�สินอ่�น 152 16 - - 228 - 396

   รวมหน่�สินทางการเงิน (91,586) 447,010 (8,977) (7,678) 3,566 7,099 349,434
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

สกุลเงิน

บาท
ดอลลาร์

สหรัฐ เยน ยูโร
มาเลเซื้่ย

ริงกิตุ อ่�นๆ รวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด 885 5 2 6 2 18 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 3,502 1,485 26 5 747 424 6,189

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 35,234 - - - - - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561

เงินลงทุนสุทธิ 61,491 - - 1 - - 61,492

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 211,506 11,961 - 7 - 1,169 224,643

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน 3,052 - - - - - 3,052

สินทรัพย์อ่�น 937 1 - - - - 938

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 936,357 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 406,078

หน้ีสิินทางการัเงิน

เงินรับฝาก 187,238 6,347 8 96 197 264 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 45,032 1,355 - 4 703 1 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 255 1 - - - - 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 234 - - - - - 234

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไร
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน 3,806 - - - - - 3,806

หน่�สินอ่�น 289 17 - - 228 - 534

   รวมหน่�สินทางการเงิน 896,960 (608,928) 17,103 31,727 11,702 15,241 363,805
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นอกเหน่อจากสินทรัพย์และหน่�สินทางการเงินท่�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศท่�ได้เปิดเผ่ยแล้วในหมายเหตุุประกอบงบการเงิน
ท่�เก่�ยวข้อง  ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารม่ฐานะสุทธิท่�เป็นเงินตุราตุ่างประเทศท่�สำาคัญ 
โดยจำาแนกเป็นสกุลเงินได้ดังตุ่อไปน่�

(หน่วย: เท่ยบเท่าล้านเหร่ยญสหรัฐฯ)

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เหรัีย์ญสิหรััฐฯ ย์ูโรั* สิกุลอ่�นๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกุลอ่�นๆ*

ฐานะทันท่ 421.58 0.92 (391.33) 102.28 (2.70) (354.02)

ฐานะล่วงหน้า

- สัญญาล่วงหน้า (390.78) (1.25) 410.79 (57.99) 2.70 377.17

   ฐานะสุทธิ 30.80 (0.33) 19.46 44.29 - 23.15

* สำาหรับสกุลยูโรและสกุลอ่�น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตุราตุ่างประเทศเท่ยบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

การัวิเครัาะห์ความอ่อนไหวจากความเสิี�ย์งด้้านอัต่รัาแลกเปีลี�ย์น
ตุารางแสดงความอ่อนไหวของกำาไรสุทธิและส่วนของเจ้าของเม่�อม่การเปล่�ยนแปลงของอัตุราแลกเปล่�ยนไปร้อยละ 1  
ดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

เพ่�มข้้นรั้อย์ละ 1 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 10 13

อ่�นๆ 6 7

16 20

ลด้ลงรั้อย์ละ 1

ดอลลาร์สหรัฐฯ (10) (13)

อ่�นๆ (6) (7)

(16) (20)

ธนาคารประกอบธุรกรรมเก่�ยวกับตุราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตุามปกตุิธุรกิจของธนาคาร เพ้�อตุอบสนองตุ่อความ
ตุ้องการของลูกค้า และเพ้�อการบริหารความเส่�ยงของธนาคารอันเกิดจากการผั่นผ่วนของอัตุราแลกเปล่�ยน และอัตุรา
ดอกเบ่�ย
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ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารม่ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงินซื้ึ�งจำาแนกตุามระยะเวลาครบ
กำาหนดของสัญญา สามารถึสรุปได้ดังน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปีี รัวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศทันท่และล่วงหน้า

- สัญญาซ่ื้�อ 769,392 2,351 771,743 603,595 6,866 610,461

- สัญญาขาย 696,643 7,893 704,536 495,758 8,484 504,242

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ย

- สัญญาซ่ื้�อ 43,351 232,033 275,384 39,340 179,714 219,054

- สัญญาขาย 66,961 188,102 255,063 32,772 170,483 203,255

สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย

- รับอัตุราดอกเบ่�ยคงท่� 333,199 596,620 929,819 378,701 574,392 953,093

- รับอัตุราดอกเบ่�ยลอยตุัว 428,514 754,286 1,182,800 461,171 706,643 1,167,814

สัญญาสิทธิซื้่�อขายเงินตุราตุ่างประเทศ 

- ขายสิทธิท่�จะซื้่�อ - - - 334 - 334

- ขายสิทธิท่�จะขาย 4 - 4 406 - 406

- ซื้่�อสิทธิท่�จะซื้่�อ 34 - 34 646 - 646

- ซื้่�อสิทธิท่�จะขาย - - - 318 - 318

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- สัญญาซ่ื้�อ 668 5,443 6,111 - 5,675 5,675

- สัญญาขาย 668 5,443 6,111 - 5,675 5,675

ตุราสารสิทธิท่�อ้างอิงหน่วยลงทุน
   ของกองทุน

- สัญญาซ่ื้�อ 409 - 409 1,599 417 2,016

- สัญญาขาย 409 - 409 1,599 417 2,016

อนุพันธ์ด้านตุราสารทุน

- สัญญาซ่ื้�อ 767 359 1,126 - 323 323

- สัญญาขาย 767 359 1,126 - 323 323

อนุพันธ์ด้านตุราสารหน่�
   (Bond Forward)

- สัญญาขาย - 23,956 23,956 8,679 14,692 23,371

ธนาคารกำาหนดนโยบายและวงเงินท่�เก่�ยวข้องกับความเส่�ยงโดยม่ขั�นตุอนการรายงานและควบคุมความเส่�ยงตุ่าง ๆ  
เพ้�อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเส่�ยงด้านการผ่ิดนัดชื่ำาระท่�เก่�ยวข้องกับอนุพันธ์ 
ทางการเงินโดยพ่จารณ์าวงเงินสินเชื่่�อท่�ให้กับลูกค้าโดยรวม ซื้ึ�งการพ่จารณ์าดังกล่าวเป็นไปเชื่่นเด่ยวกับกระบวนการการ
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พ่จารณ์าอนุมัตุิสินเชื่่�อ อันทำาให้ธนาคารควบคุมระดับความเส่�ยงท่�ธนาคารสามารถึรับได้ อย่างไรก็ตุาม อนุพันธ์ทางการ
เงินอาจทำาให้เกิดกำาไรหรือขาดทุนกับธนาคารก็ได้ ซื้ึ�งข้�นอยู่กับการข้�นลงของอัตุราดอกเบ่�ยหรืออัตุราแลกเปล่�ยนและสามารถึ
เปล่�ยนแปลงได้อย่างม่สาระสำาคัญตุามสภาวะตุลาดท่�เปล่�ยนแปลงไป

4.1.1.3 ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงราคาตุลาดของตุราสารทุน
ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงราคาตุลาดของตุราสารทุน ค่อ ความเส่�ยงท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงของราคาของ 
ตุราสารทุน ซื้ึ�งอาจจะทำาให้เกิดการเปล่�ยนแปลงตุ่อมูลค่าของสินทรัพย์ในตุราสารทุน ความผ่ันผ่วนตุ่อรายได้ และมูลค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น ทั�งน่�ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงราคาตุลาดของตุราสารทุนไม่ม่สาระสำาคัญตุ่อกลุ่มกิจการ

4.1.2 ความเสิี�ย์งด้้านเครัด้ิต่
ความเส่�ยงด้านเครดิตุค่อ ความเส่�ยงท่�กลุ่มกิจการจะได้รับความเส่ยหายอันส่บเน่�องมาจากการท่�ลูกค้าหรือคู่สัญญาของ
กลุ่มกิจการไม่สามารถึปฏิิบัตุิตุามเงื�อนไขหรือข้อตุกลงท่�ระบุไว้ได้ตุามสัญญา

กลุ่มกิจการได้จัดให้ม่การนำากระบวนการบริหารความเส่�ยงด้านเครดิตุมาใชื่้ ภายใตุ้นโยบายการบริหารความเส่�ยงด้าน
เครดิตุ(Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการม่การจัดโครงสร้างองค์กรให้ม่การถึ่วงดุลและตุรวจสอบซึื้�งกันและกัน 
ม่การแบ่งแยกหน้าท่�กันอย่างชัื่ดเจนระหว่างผู่้ทำาหน้าท่�ด้านตุลาด ผู่้อนุมัตุิสินเชื่่�อ ผู่้ตุรวจสอบและผู่้ท่�ดูแลเรื�องการบริหาร 
ความเส่�ยง การบริหารความเส่�ยงด้านเครดิตุของกลุ่มกิจการม่การบริหารทั�งในระดับรายลูกค้า (Standalone Risk) และ 
ระดับ Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พัฒนาเครื�องม่อในการประเมินความเส่�ยงท่�ตุ่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า
สำาหรับลูกค้านิติุบุคคล ธนาคารได้พัฒนา Risk Grading Tools และสำาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม 
ได้พัฒนา SME Rating เพ้�อใชื่้สำาหรับจัดอันดับความเส่�ยงลูกค้าสินเชื่่�อธุรกิจ สำาหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา  
ทั�งสินเชื่่�ออเนกประสงค์ท่�ไม่ม่หลักประกัน (Personal Cash) และท่�ม่หลักประกัน (Mortgage Loan) รวมทั�งสินเชื่่�อ 
เพ้�อท่�อยู่อาศัย (Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใชื่้ในการประเมินความเส่�ยงของผู่้กู้

ส่วนการพ่จารณ์าการให้สินเชื่่�อนั�น กลุ่มกิจการม่คณ์ะกรรมการพ่จารณ์าอนุมัตุิสินเชื่่�อระดับตุ่าง ๆ ซื้ึ�งแตุกตุ่างกันไปตุาม
ขนาดของวงเงินสินเชื่่�อ โดยจะเน้นพ่จารณ์าจากความสามารถึในการชื่ำาระหน่�ของลูกหน่� โดยคำานึงถึึงประเภทของวงเงินสินเชื่่�อ 
สถึานะทางการเงินของลูกหน่� สภาพเศรษัฐกิจและภาวะอุตุสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากน่�ธนาคารได้จัดตัุ�งหน่วยงานสอบทาน
การให้สินเชื่่�อ ซื้ึ�งเป็นหน่วยงานอิสระเพ้�อให้กระบวนการพ่จารณ์าอนุมัตุิสินเชื่่�อม่ความโปร่งใสและก่อให้เกิดประสิทธิผ่ลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเส่�ยงด้านสินเชื่่�อ ค่อ มูลค่าตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุามท่�แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และความเส่�ยงของภาระผู่กพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
เชื่่น การคำ�าประกัน การกู้ย่ม และการคำ�าประกันอ่�น ๆ

ข้อมูลที�มีการัคาด้การัณ์ไปีในอนาคต่ของปีัจจัย์ทางเศรัษีฐศาสิต่รั์มหภาค
กลุ่มกิจการนำาสถึานการณ์์ทางเศรษัฐกิจ 3 แบบมาใชื่้เพ้�อสะท้อนถึึงชื่่วงของความน่าจะเป็นท่�ให้นำ�าหนักกับผ่ลลัพธ์ในอนาคตุ
ท่�เป็นไปได้ท่�เป็นกลางในการประมาณ์ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น ดังน่�

เหตุุการณ์์ท่�คาดว่าจะเป็นไปได้มากท่�สุด (Base case) : แสดงถึึง ‘ผ่ลลัพธ์ท่�เป็นไปได้มากท่�สุด’ ของภาวะเศรษัฐกิจในอนาคตุ 
ซื้ึ�งสอดคล้องกับข้อมูลท่�กลุ่มกิจการใชื่้เพ้�อวัตุถึุประสงค์อ่�น ๆ เชื่่น การจัดทำางบประมาณ์และการทดสอบภาวะวิกฤตุ

เหตุุการณ์์ท่�ด่ท่�สุด (Best case) และเหตุุการณ์์ท่�เลวร้ายท่�สุด (Worst case) : แสดงถึึงผ่ลลัพธ์ท่� “ด่กว่าปกตุิ (Upside)” 
และ “แย่กว่าปกติุ (Downside)” ของสภาวะเศรษัฐกิจในอนาคตุซื้ึ�งกำาหนดด้วยการวิเคราะห์ทางสถิึตุิและการตัุดสิน 
ด้านเครดิตุโดยผู่้เช่ื่�ยวชื่าญ

324   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



การับรัิหารัลูกหน้ีเงินให้สิินเช้่�อ (Loan portfolio)
ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่การกระจุกตัุวของความเส่�ยงจากการผิ่ดสัญญาของเงินให้
สินเชื่่�อแยกตุามประเภทอุตุสาหกรรม สรุปได้ดังน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษัตุรและเหม่องแร่ 5,593 7,446 5,593 7,446

อุตุสาหกรรมการผ่ลิตุและการพาณ์ิชื่ย์ 32,323 33,962 32,323 33,962

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14,536 16,252 14,536 16,252

การสาธารณ์ูปโภคและบริการ 27,609 29,118 27,609 29,118

สินเชื่่�อส่วนบุคคล 6,402 8,263 6,402 8,263

สินเชื่่�อเพ้�อท่�อยู่อาศัย 78,124 76,789 78,124 76,789

ลูกหน่�ธุรกิจเชื่่าซื้่�อและลูกหน่�
   ตุามสัญญาเชื่่าทางการเงิน 33,535 39,063 - -

อ่�น ๆ 13,772 16,057 40,611 48,972

   รวมเงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 211,894 226,950 205,198 220,802

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ. ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่ภาระผู่กพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซื้ึ�งวิเคราะห์ตุาม
ระยะเวลาครบกำาหนดของสัญญานับจากวันท่�ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

นับจาก พ.ศ. 2564 นับจาก พ.ศ. 2563

ไม่เกิน 1 ปีี มากกว่า 1 ปีี รัวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรับอาวัลตุั�วเงิน 8 - 8 9 8 17

ภาระตุามตุั�วแลกเงินค่าสินค้า
   เข้าท่�ยังไม่ครบกำาหนด 653 - 653 157 - 157

เล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 1,126 - 1,126 765 - 765

เอกสารภายใตุ้เลตุเตุอร์ออฟเครดิตุ
   ในประเทศ - - - 31 - 31

การคำ�าประกันอ่�น 7,904 1,077 8,981 8,717 1,799 10,516

เงินลงทุนในต่รัาสิารัหน้ีและรัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงิน
การลงทุนในตุราสารหน่�ถึูกกำาหนดโดยพ่จารณ์าจากอันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของผู่้ออกหุ้นกู้หรือผู่้คำ�าประกันซื้ึ�งตุ้องผ่่าน
เกณ์ฑ์ขั�นตุำ�าท่�คณ์ะกรรมการธนาคารกำาหนด

ก่อนการทำาธุรกรรมกับธนาคารอ่�น ธนาคารจะตุ้องประเมินเครดิตุของคู่สัญญา ซึื้�งโดยทั�วไปอ้างอิงจากหน่วยงานจัดอันดับ
ภายนอก ตุลอดจนการจัดอันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศตุ้นทางเพ้�อตุรวจสอบความเส่�ยงของคู่สัญญา
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การัจัด้อันด้ับเครัด้ิต่
การจัดอันดับเครดิตุของสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มกิจการจะถึูกแบ่งตุามตุารางดังตุ่อไปน่� ซื้ึ�งสอดคล้องกับการจัดอันดับ
ของ Standard & Poor’s 

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� และ ภาระผู่กพันท่�จะให้สินเชื่่�อวงเงินสินเชื่่�อและสัญญาการคำ�าประกันทางการเงิน

การัจัด้อันด้ับเครัด้ิต่ การัจัด้อันด้ับเครัด้ิต่ภาย์ใน

ด่ (Good) 1 - 10b

น่าพอใจ (Satisfactory) 11a - 13e

ด้อยค่าด้านเครดิตุ (Impaired) 14

สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น

การัจัด้อันด้ับเครัด้ิต่
การัจัด้อันด้ับ
เครัด้ิต่ภาย์ใน

การัจัด้อันด้ับ
เครัด้ิต่ภาย์นอก

กลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) 1 - 6 AAA ~ BBB-

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน (Non-Investment Grade) 7 - 13e BB+ and below

คุณ์ภาพเครดิตุสามารถึอธิบายโดยสรุปได้ดังน่�
ด่ หมายถึึง ม่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่�จะได้รับค่นเงินเต็ุมจำานวนตุามมูลค่าของสินทรัพย์ ดังนั�นกลุ่มกิจการและธนาคาร
จึงไม่ม่ข้อกังวลตุ่อประเด็นดังกล่าว

น่าพอใจ หมายถึึง ม่ข้อกังวลท่�คู่สัญญาจะไม่สามารถึชื่ำาระเงินได้เม่�อถึึงกำาหนด อย่างไรก็ตุามยังไม่ได้ม่การผิ่ดนัดชื่ำาระ 
เกิดข้�น และคู่สัญญายังคงจะชื่ำาระเม่�อถึึงกำาหนด และคาดว่าจะสามารถึชื่ำาระได้ทั�งเงินตุ้นและดอกเบ่�ยเตุ็มจำานวน

ด้อยค่าด้านเครดิตุ หมายถึึง สินทรัพย์ม่การด้อยค่า
กลุ่มระดับลงทุน หมายถึึง อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่ความเส่�ยงในการผ่ิดนัดชื่ำาระหน่�ค่อนข้างตุำ�า 
เน่�องจากม่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่�ผู่้ออกสินทรัพย์ทางการเงินจะชื่ำาระเงินค่น

กลุ่มตุำ�ากว่าระดับลงทุน หมายถึึง คุณ์ภาพของสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ในระดับท่�น่ากังวล เน่�องจากม่ความเส่�ยงท่�ผู่้ออก 
สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่สามารถึชื่ำาระเงินเม่�อถึึงกำาหนดชื่ำาระ

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ รวมไปถึึงยอดหน่�ท่�ใชื่้วิธ่คำานวณ์สินทรัพย์เส่�ยงอย่างง่ายหรือยอดหน่�ท่�ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 
หรือใชื่้อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอโดยเฉล่�ย

ฐานะเปีิด้สิูงสุิด้ต่่อความเสิี�ย์งด้้านเครัด้ิต่
กลุ่มกิจการม่ฐานะเปิดสูงสุดตุ่อความเส่�ยงด้านเครดิตุท่�ม่ตุ่อกิจการอ่�นหากกิจการนั�นไม่สามารถึทำาตุามภาระผู่กพัน 
ท่�กำาหนดไว้ได้ โดยไม่คำานึงถึึงหลักประกันท่�ถ่ึอครองอยู่ ซื้ึ�งฐานะเปิดสูงสุดตุ่อความเส่�ยงถึูกพ่จารณ์าให้เท่ากับมูลค่า 
ตุามบัญชื่่บนงบแสดงฐานะการเงิน หรือมูลค่าตุามสัญญาของรายการนอกงบการเงินและสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 
แตุ่ไม่รวมถึึงอนุพันธ์ทางการเงิน
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ฐานะเปิดตุ่อความเส่�ยงด้านเครดิตุของกลุ่มกิจการท่�ไม่เท่ากับมูลค่าตุามบัญชื่่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ์ วันท่�รายงาน
 ได้แก่รายการดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ฐานะเปีิด้สิูงสุิด้ต่่อ ฐานะเปิดสูงสุดตุ่อ

ความเสิี�ย์งด้้านเครัด้ิต่ ความเส่�ยงด้านเครดิตุ

ล้านบาท ล้านบาท

ฐานะเปิดตุ่อความเส่�ยงด้านเครดิตุของรายการท่�
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 31,814 33,253

เงินลงทุน 74,471 60,863

106,285 94,116

ฐานะเปิดตุ่อความเส่�ยงด้านเครดิตุของรายการท่�
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน

สัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 10,767 11,468

ภาระผู่กพันท่�จะให้สินเชื่่�อ 31,992 42,567

42,759 54,035

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ฐานะเปีิด้สิูงสุิด้ต่่อ ฐานะเปิดสูงสุดตุ่อ

ความเสิี�ย์งด้้านเครัด้ิต่ ความเส่�ยงด้านเครดิตุ

ล้านบาท ล้านบาท

ฐานะเปิดตุ่อความเส่�ยงด้านเครดิตุของรายการท่�
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 31,814 33,253

เงินลงทุน 74,469 60,861

106,283 94,114

ฐานะเปิดตุ่อความเส่�ยงด้านเครดิตุของรายการท่�
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน

สัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 10,767 11,468

ภาระผู่กพันท่�จะให้สินเชื่่�อ 31,992 42,567

42,759 54,035
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หลักปีรัะกัน
กลุ่มกิจการกำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิิบัติุเพ้�อลดความเส่�ยงด้านเครดิตุ และกลุ่มกิจการสามารถึให้ลูกหน่�วาง 
หลักประกันประเภทตุ่างๆ เพ้�อใชื่้ในการกู้ย่มเงิน ซึื้�งกลุ่มกิจการม่นโยบายภายในท่�รับการวางหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์
บางประเภทเพ้�อลดความเส่�ยงด้านเครดิตุ

กลุ่มกิจการประเมินมูลค่าของหลักประกันตัุ�งแตุ่วันท่�กลุ่มกิจการเริ�มกระบวนการสำาหรับการปล่อยสินเชื่่�อแก่ลูกหน่�  
และกำาหนดให้ม่การประเมินมูลค่าของหลักประกันตุามรอบระยะเวลาท่�กำาหนด สำาหรับประเภทของหลักประกันส่วนใหญ่ 
ท่�กลุ่มกิจการรับให้วางเป็นหลักประกันได้ ได้แก่

• ท่�อยู่อาศัย

• อสังหาริมทรัพย์ในโครงการหรือสังหาริมทรัพย์

• สินทรัพย์ของกิจการในการดำาเนินธุรกิจ เชื่่น อาคาร อุปกรณ์์ เงินฝากประจำา หุ้นกู้ การคำ�าประกันของบุคคลธรรมดา 
และนิตุิบุคคล

• หลักทรัพย์ท่�อยู่ในความตุ้องการของตุลาด

• อ่�นๆ

ตุารางด้านล่างแสดงจำานวนเงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�ท่�จัดประเภทเป็นสินเชื่่�อธุรกิจ สินเชื่่�อรายย่อย และหลักประกันท่�ถ่ึอไว้ 
เพ้�อลดความเส่�ยงด้านเครตุิตุ

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

มูลค่าต่าม
บัญช้ีข้ันต่้น 

ผู้ลขาด้ทุน
ด้้านเครัด้ิต่

ที�คาด้ว่า
จะเกิด้ข้้น

มูลค่าสิุทธัิ
ต่ามบัญช้ีก่อน

หักสิำารัอง
สิ่วนเกิน

มูลค่า
ย์ุต่ิธัรัรัมของ

หลักปีรัะกัน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินเชื่่�อธุรกิจ 85,603 (3,169) 82,434 25,827

สินเชื่่�อรายย่อย 130,586 (3,622) 126,964 86,855

รวม 216,189 (6,791) 209,398 112,682

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

มูลค่าตุาม
บัญชื่่ขั�นตุ้น 

ผ่ลขาดทุน
ด้านเครดิตุ

ท่�คาดว่า
จะเกิดข้�น

มูลค่าสุทธิ
ตุามบัญชื่่ก่อน

หักสำารอง
ส่วนเกิน

มูลค่า
ยุตุิธรรมของ
หลักประกัน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินเชื่่�อธุรกิจ 94,614 (2,555) 92,059 29,293

สินเชื่่�อรายย่อย 136,183 (4,333) 131,850 86,852

รวม 230,797 (6,888) 223,909 116,145
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

มูลค่าต่าม
บัญช้ีข้ันต่้น 

ผู้ลขาด้ทุน
ด้้านเครัด้ิต่

ที�คาด้ว่า
จะเกิด้ข้้น

มูลค่าสิุทธัิ
ต่ามบัญช้ีก่อน

หักสิำารัอง
สิ่วนเกิน

มูลค่า
ย์ุต่ิธัรัรัมของ

หลักปีรัะกัน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินเชื่่�อธุรกิจ 112,471 (3,254) 109,217 25,827

สินเชื่่�อรายย่อย 97,019 (2,070) 94,949 86,855

รวม 209,490 (5,324) 204,166 112,682

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

มูลค่าตุาม
บัญชื่่ขั�นตุ้น 

ผ่ลขาดทุน
ด้านเครดิตุ

ท่�คาดว่า
จะเกิดข้�น

มูลค่าสุทธิ
ตุามบัญชื่่ก่อน

หักสำารอง
ส่วนเกิน

มูลค่า
ยุตุิธรรมของ
หลักประกัน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินเชื่่�อธุรกิจ 127,554 (2,592) 124,962 29,293

สินเชื่่�อรายย่อย 97,089 (2,532) 94,557 86,852

รวม 224,643 (5,124) 219,519 116,145

การัด้้อย์ค่าของสิินทรััพย์์ทางการัเงิน
กลุ่มกิจการและธนาคารม่สินทรัพย์ทางการเงิน 2 ประเภทท่�ตุ้องม่การพ่จารณ์าตุามโมเดลการวัดมูลค่าผ่ลขาดทุน 
ด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น

• เงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตุัดจำาหน่ายและมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 

• เงินให้กู้ย่มแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะม่รายการเงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดซื้ึ�งเข้าเงื�อนไขการพ่จารณ์าการด้อยค่าภายใตุ้มาตุรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่� 9 แตุ่กลุ่มกิจการพ่จารณ์าว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำานวนเงินท่�ไม่ม่นัยสำาคัญ

เงินลงทุนในตุราสารหน่�
กลุ่มกิจการและธนาคารพ่จารณ์าว่าเงินลงทุนในตุราสารหน่�ซื้ึ�งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัุดจำาหน่ายและมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น นั�นม่ความเส่�ยงด้านเครดิตุตุำ�า ดังนั�น ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนท่�รับรู้ในระหว่างปีจึงจำากัดอยู่ท่�ผ่ลขาดทุน
ด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นภายใน 12 เด่อน “ความเส่�ยงด้านเครดิตุตุำ�า” สำาหรับตุราสารหน่�ท่�อยู่ในความตุ้องการของ
ตุลาดนั�นพ่จารณ์าจากอันดับด้านเครดิตุท่�อยู่ในระดับลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับ
ความน่าเชื่่�อถึ่ออย่างน้อยหนึ�งหน่วยงาน ตุราสารอ่�นๆ จะพ่จารณ์าว่าม่ความเส่�ยงด้านเครดิตุตุำ�าเม่�อม่ความเส่�ยงจากการ
ผ่ิดนัดชื่ำาระอยู่ในระดับตุำ�า และผู่้ออกตุราสารม่ความสามารถึทางการเงินท่�แข็งแรงท่�จะปฏิิบัติุตุามภาระผู่กพันตุามสัญญาได้
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เงินให้กู้ย่มแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกัน 
ธนาคารม่เงินให้กู้ย่มแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันท่�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัุดจำาหน่าย โดยรับรู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่า
จะเกิดข้�นใน 12 เด่อนข้างหน้าสำาหรับลูกหน่�ท่�ไม่ได้ม่การเพ่�มข้�นของความเส่�ยงด้านเครดิตุท่�ม่นัยสำาคัญ และรับรู้ผ่ลขาดทุน
ด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุสำาหรับเงินให้กู้ย่มท่�ม่การเพ่�มข้�นของความเส่�ยงด้านเครดิตุท่�ม่นัยสำาคัญ

รายการกระทบยอดค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุเงินให้กู้ย่มแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ม่ดังน่�

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุตุ้นปี

   - คำานวณ์ตุามมาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่� 9 37 25

รับรู้ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุเพิ�มขึ�นในกำาไรหร่อขาดทุนในระหว่างปี 47 12

ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุปลายปี 84 37

ความเสิี�ย์งด้้านเครัด้ิต่ที�เกี�ย์วข้องกับภารัะผูู้กพัน
ภาระผู่กพันท่�ม่ผ่ลตุ่อความเส่�ยงด้านเครดิตุหมายถึึงวงเงินท่�ยังไม่ได้เบิกใชื่้ของวงเงินท่�ได้รับการอนุมัตุิ ซื้ึ�งหมายรวมถึึง 
วงเงินสินเชื่่�อ วงเงินคำ�าประกันทางการเงิน หรือเล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ ในส่วนของความเส่�ยงด้านเครดิตุกลุ่มกิจการ 
ม่ค่าความเส่ยหายท่�อาจเกิดข้�นเท่ากับจำานวนวงเงินท่�ยังไม่ได้เบิกใชื่้ทั�งหมด อย่างไรก็ตุามค่าความเส่ยหายท่�เกิดข้�น 
อาจม่จำานวนน้อยกว่าจำานวนของวงเงินท่�ยังไม่ได้เบิกใชื่้ทั�งหมด หากภาระผู่กพันนั�นเป็นภาระผู่กพันท่�อาจเกิดข้�น 
จากลูกค้าท่�ม่อัตุราการเบิกใชื่้ในอัตุราท่�ตุำ�า กลุ่มกิจการคอยตุรวจสอบเงื�อนไขการครบกำาหนดของภาระผู่กพันดังกล่าว  
เน่�องจากภาระผู่กพันท่�ม่อายุสัญญายาวจะทำาให้เกิดความเส่�ยงด้านเครดิตุมากกว่าภาระผู่กพันท่�ม่อายุสัญญาสั�น

คุณภาพเครัด้ิต่ของเงินให้สิินเช้่�อแก่ลูกหน้ี 
เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�สามารถึแยกประเภทออกเป็น สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระไม่เกิน 30 วัน สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน
 และ สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระมากกว่า 90 วัน
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ตุารางแสดงมูลค่าของเงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�โดยแบ่งตุามคุณ์ภาพด้านเครดิตุ เป็นดังน่�

งบการัเงินรัวม 

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

เม่�อซี่้อหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างชื่ำาระและสินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระ
   ไม่เกิน 30 วัน 188,770 14,101 870 - 203,741

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน - 4,899 206 - 5,105

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระมากกว่า 90 วัน - - 7,285 58 7,343

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 188,770 19,000 8,361 58 216,189

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ

         ท่�คาดว่าจะเกิดขึ�น (1,488) (1,890) (3,389) (24) (6,791)

มูลค่าตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 187,282 17,110 4,972 34 209,398

งบการัเงินรัวม 

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างชื่ำาระและสินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระ
   ไม่เกิน 30 วัน 200,367 14,825 809 - 216,001

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน - 4,388 868 - 5,256

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระมากกว่า 90 วัน - - 9,482 58 9,540

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 200,367 19,213 11,159 58 230,797

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ
         ท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888)

มูลค่าตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 198,476 17,731 7,668 34 223,909

331 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

เม่�อซี่้อหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างชื่ำาระและสินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระ
   ไม่เกิน 30 วัน 187,124 12,726 868 - 200,718

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน - 1,552 202 - 1,754

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระมากกว่า 90 วัน - - 6,960 58 7,018

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 187,124 14,278 8,030 58 209,490

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ
         ท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (928) (1,115) (3,257) (24) (5,324)

มูลค่าตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 186,196 13,163 4,773 34 204,166

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่ค้างชื่ำาระและสินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระ
   ไม่เกิน 30 วัน 198,709 13,013 806 - 212,528

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระหว่าง 31 ถึึง 90 วัน - 2,100 864 - 2,964

สินเชื่่�อท่�ค้างชื่ำาระมากกว่า 90 วัน - - 9,093 58 9,151

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 198,709 15,113 10,763 58 224,643

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ
         ท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124)

มูลค่าตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 197,649 14,405 7,431 34 219,519

332   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



ตุารางดังตุ่อไปน่�แสดงคุณ์ภาพเครดิตุของรายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินลงทุน เงินให้สินเชื่่�อแก่ 
ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน สินทรัพย์อ่�น และภาระผู่กพันท่�จะให้สินเชื่่�อและการคำ�าประกัน 
ทางการเงิน โดยจำาแนกตุามอันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

เม่�อซี่้อหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงิน (สิินทรััพย์์)

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 1,582 - - - 1,582

กลุ่มระดับลงทุน 7,279 - - - 7,279

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 595 - - - 595

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - - - -

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 9,456 - - - 9,456

เงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 66,165 - - - 66,165

กลุ่มระดับลงทุน 6,117 - - - 6,117

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,892 - - - 1,892

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - 1 - 1

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 74,174 - 1 - 74,175

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - (1) - (1)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 74,174 - - - 74,174

เงินให้สิินเช้่�อแก่ลูกหน้ีและด้อกเบ้ีย์ค้างรัับ

ด่ 61,093 3,765 - - 64,858

น่าพอใจ 1,798 7,749 33 - 9,580

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 4,195 58 4,253

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 125,879 7,486 4,133 - 137,498

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 188,770 19,000 8,361 58 216,189

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,488) (1,890) (3,389) (24) (6,791)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 187,282 17,110 4,972 34 209,398

333 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัเพ่�มข้้น

อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์

ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า

ด้้านเครัด้ิต่

เม่�อซี่้อหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลักปีรัะกันของต่รัาสิารัอนุพันธั์

อันดับความน่าเชื่่�อถึ่อของประเทศ 2,892 - - - 2,892

กลุ่มระดับลงทุน 10,768 - - - 10,768

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 13,660 - - - 13,660

ลูกหน้ีจากการัขาย์สิินทรััพย์์ทางการัเงิน
   ที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมผู้่าน
   กำาไรัหรัือขาด้ทุนและเงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 5,782 - - - 5,782

กลุ่มระดับลงทุน 24 - - - 24

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 5,806 - - - 5,806

สิินทรััพย์์อ่�น

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 208 - - - 208

กลุ่มระดับลงทุน 46 - - - 46

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 282 - - - 282

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 311 - - - 311

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 847 - - - 847

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (58) - - - (58)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 789 - - - 789

ภารัะผูู้กพันที�จะให้สิินเช้่�อและ
   การัคำ้าปีรัะกันทางการัเงิน

ด่ 6,900 112 - - 7,012

น่าพอใจ 68 336 - - 404

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 345 - 345

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 2,057 4 - - 2,061

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 9,025 452 345 - 9,822

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (129) (24) (815) - (968)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 8,896 428 (470) - 8,854

334   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงิน (สิินทรััพย์์)

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 2,131 - - - 2,131

กลุ่มระดับลงทุน 2,724 - - - 2,724

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,502 - - - 1,502

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - - - -

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 6,357 - - - 6,357

เงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 53,140 - - - 53,140

กลุ่มระดับลงทุน 6,924 - - - 6,924

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - 1 - 1

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 61,274 141 1 - 61,416

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - (1) - (1)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 61,274 141 - - 61,415

เงินให้สิินเช้่�อแก่ลูกหน้ีและด้อกเบ้ีย์ค้างรัับ

ด่ 67,997 1,243 - - 69,240

น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 5,816 58 5,874

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 130,446 8,178 5,100 - 143,724

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 200,367 19,213 11,159 58 230,797

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 198,476 17,731 7,668 34 223,909

335 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลักปีรัะกันของต่รัาสิารัอนุพันธั์

อันดับความน่าเชื่่�อถึ่อของประเทศ 345 - - - 345

กลุ่มระดับลงทุน 14,154 - - - 14,154

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 16,051 - - - 16,051

ลูกหน้ีจากการัขาย์สิินทรััพย์์ทางการัเงิน
   ที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมผู้่านกำาไรั  
   หรัือขาด้ทุนและเงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 2,999 - - - 2,999

กลุ่มระดับลงทุน 53 - - - 53

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 3,052 - - - 3,052

สิินทรััพย์์อ่�น

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 219 - - - 219

กลุ่มระดับลงทุน 492 - - - 492

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - 1 - - 1

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 237 - - - 237

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 948 1 - - 949

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (48) - - - (48)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 900 1 - - 901

ภารัะผูู้กพันที�จะให้สิินเช้่�อและการัคำ้า
   ปีรัะกันทางการัเงิน

ด่ 9,137 158 - - 9,295

น่าพอใจ 253 213 - - 466

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 195 - 195

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 2,378 6 203 - 2,587

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 11,768 377 398 - 12,543

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (126) (5) (680) - (811)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 11,642 372 (282) - 11,732
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�มีการัเพ่�มข้้น
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า
ด้้านเครัด้ิต่
เม่�อซี่้อหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงิน (สิินทรััพย์์)

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 1,572 - - - 1,572

กลุ่มระดับลงทุน 7,095 - - - 7,095

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 595 - - - 595

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - - - -

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 9,262 - - - 9,262

เงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 66,163 - - - 66,163

กลุ่มระดับลงทุน 6,117 - - - 6,117

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,892 - - - 1,892

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - 1 - 1

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 74,172 - 1 - 74,173

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - (1) - (1)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 74,172 - - - 74,172

เงินให้สิินเช้่�อแก่ลูกหน้ีและด้อกเบ้ีย์ค้างรัับ

ด่ 87,962 3,765 - - 91,727

น่าพอใจ 1,798 7,749 33 - 9,580

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 3,864 58 3,922

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 97,364 2,764 4,133 - 104,261

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 187,124 14,278 8,030 58 209,490

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (928) (1,115) (3,257) (24) (5,324)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 186,196 13,163 4,773 34 204,166
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�มีการัเพ่�มข้้น
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�มีการัด้้อย์ค่า
ด้้านเครัด้ิต่
เม่�อซี่้อหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลักปีรัะกันของต่รัาสิารัอนุพันธั์

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 2,892 - - - 2,892

กลุ่มระดับลงทุน 10,768 - - - 10,768

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 13,660 - - - 13,660

ลูกหน้ีจากการัขาย์สิินทรััพย์์ทางการัเงิน
   ที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม
   ผู้่านกำาไรัหรัือขาด้ทุนและเงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 5,782 - - - 5,782

กลุ่มระดับลงทุน 24 - - - 24

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 5,806 - - - 5,806

สิินทรััพย์์อ่�น

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 208 - - - 208

กลุ่มระดับลงทุน 46 - - - 46

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 282 - - - 282

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 272 - - - 272

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 808 - - - 808

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่า จะเกิดข้�น (58) - - - (58)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 750 - - - 750

ภารัะผูู้กพันที�จะให้สิินเช้่�อและการัคำ้า
   ปีรัะกันทางการัเงิน

ด่ 8,825 112 - - 8,937

น่าพอใจ 68 336 - - 404

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 345 - 345

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 2,057 4 - - 2,061

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 10,950 452 345 - 11,747

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (136) (24) (815) - (975)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 10,814 428 (470) - 10,772
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงิน (สิินทรััพย์์)

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 2,062 - - - 2,062

กลุ่มระดับลงทุน 2,625 - - - 2,625

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,502 - - - 1,502

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - - - -

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 6,189 - - - 6,189

เงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 53,140 - - - 53,140

กลุ่มระดับลงทุน 6,922 - - - 6,922

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - 1 - 1

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 61,272 141 1 - 61,414

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - - (1) - (1)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 61,272 141 - - 61,413

เงินให้สิินเช้่�อแก่ลูกหน้ีและด้อกเบ้ีย์ค้างรัับ

ด่ 100,937 1,243 - - 102,180

น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 5,420 58 5,478

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 95,848 4,078 5,100 - 105,026

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 198,709 15,113 10,763 58 224,643

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ก่อนหักสำารองส่วนเกิน 197,649 14,405 7,431 34 219,519
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ม่การด้อยค่า
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลักปีรัะกันของต่รัาสิารัอนุพันธั์

อันดับความน่าเชื่่�อถึ่อของประเทศ 345 - - - 345

กลุ่มระดับลงทุน 14,154 - - - 14,154

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 16,051 - - - 16,051

ลูกหน้ีจากการัขาย์สิินทรััพย์์ทางการัเงิน
   ที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม
   ผู้่านกำาไรัหรัือขาด้ทุนและเงินลงทุน

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 2,999 - - - 2,999

กลุ่มระดับลงทุน 53 - - - 53

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ - - - - -

มูลค่าตุามบัญชื่่ 3,052 - - - 3,052

สิินทรััพย์์อ่�น

อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอของประเทศ 219 - - - 219

กลุ่มระดับลงทุน 492 - - - 492

กลุ่มระดับตุำ�ากว่าลงทุน - 1 - - 1

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 174 - - - 174

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 885 1 - - 886

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (48) - - - (48)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 837 1 - - 838

ภารัะผูู้กพันที�จะให้สิินเช้่�อและการัคำ้า
   ปีรัะกันทางการัเงิน

ด่ 11,757 158 - - 11,915

น่าพอใจ 253 213 - - 466

ด้อยค่าด้านเครดิตุ - - 195 - 195

ไม่ม่อันดับความน่าเชื่่�อถ่ึอ 2,378 6 203 - 2,587

มูลค่าตุามบัญชื่่ขั�นตุ้น 14,388 377 398 - 15,163

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่า จะเกิดข้�น (129) (5) (680) - (814)

มูลค่าสุทธิตุามบัญชื่่ 14,259 372 (282) - 14,349
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4.1.3  ความเสิี�ย์งด้้านสิภาพคล่อง
ความเส่�ยงด้านสภาพคล่อง ค่อ ความเส่�ยงอันเกิดจากการท่�กลุ่มกิจการไม่สามารถึจ่ายหน่�และภาระผู่กพันได้เม่�อถึึงกำาหนด
เวลา หรือไม่สามารถึเปล่�ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถึจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตุามความตุ้องการ 

สายบริหารเงินจะเป็นผู่้รับผ่ิดชื่อบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั�งระยะสั�นและระยะยาว 
และการบริหารการลงทุนในตุราสารหน่� ทั�งน่�การบริหารความเส่�ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใตุ้การควบคุมดูแล
ของคณ์ะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน่�สิน ซื้ึ�งสอดส่องและควบคุมความเส่�ยงโดยอาศัยเครื�องม่อในการบริหารความเส่�ยง
ด้านสภาพคล่อง เชื่่นการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องขั�นตุำ�าตุามกฎหมาย ส่วนตุ่างสภาพคล่อง อัตุราส่วนสภาพคล่อง และ
เพดานความเส่�ยงด้านสภาพคล่อง เป็นตุ้น

341 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



วนัท่�ท่�ครบกำาหนดของเครื�องมอ่ทางการเงนินบัจากวนัท่�ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ์ วนัท่� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563   
ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

เม่�อทวงถูาม
น้อย์กว่าหรัือ

เท่ากับ 1 ปีี 1 - 5 ปีี เกิน 5 ปีี ไม่มีกำาหนด้ รัวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด 818 - - - - 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 5,581 3,875 - - - 9,456

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 1,702 2,227 27,374 - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 20,135 12,485 13,799 - 46,419

เงินลงทุน - 10,175 35,937 28,061 109 74,282

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 9,370(1) 29,151 63,907 113,761 - 216,189

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660 - - - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 5,806 - - - 5,806

สินทรัพย์อ่�น - 646 237 1 84 968

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 29,429 71,490 114,793 182,996 193 398,901

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก 98,227 82,073 1,867 - - 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 24,460 30,899 38 - - 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 432 - - - - 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 1,496 3,414 12,834 - 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 19,230 13,022 10,456 - 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 11,200 4,507 13,759 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 102 113 2 - 217

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 - - - - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 5,457 - - - 5,457

หน่�สินอ่�น - 396 - - - 396

   รวมหน่�สินทางการเงิน 138,005 150,853 22,961 37,051 - 348,870

(1)  ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนหนึ�งของเงินให้สินเชื่่�อท่�ครบกำาหนดเม่�อทวงถึามในงบการเงินรวมจำานวน 3,572 ล้านบาท
เป็นจำานวนเงินคงค้างตุามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ทั�งน่�ระยะเวลาการชื่ำาระค่นข้�นอยู่กับการเจรจา
ปรับโครงสร้างหน่�ใหม่

342   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

เม่�อทวงถึาม
น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ม่กำาหนด รวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด 919 - - - - 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,940 1,417 - - - 6,357

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 65 3,452 31,717 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 19,571 18,374 19,616 - 57,561

เงินลงทุน - 6,328 35,076 20,011 79 61,494

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 11,837(1) 31,036 74,878 113,046 - 230,797

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 16,051 - - - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 3,052 - - - 3,052

สินทรัพย์อ่�น - 591 269 3 75 938

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 33,747 62,060 132,049 184,393 154 412,403

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก 93,495 98,704 1,757 - - 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 22,458 23,908 729 - - 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 256 - - - - 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 3,439 12,491

13,019
- 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 20,423 19,335 17,463 - 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 1,909 2,140 15,400 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 113 191 2 - 306

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 12,111 - - - - 12,111

เจ้าหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน -

3,806 - - - 3,806

หน่�สินอ่�น - 539 - - - 539

   รวมหน่�สินทางการเงิน 128,320 152,841 36,643 45,884 - 363,688

(1)  ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหนึ�งของเงินให้สินเชื่่�อท่�ครบกำาหนดเม่�อทวงถึามในงบการเงินรวมจำานวน 5,526 ล้านบาท
เป็นจำานวนเงินคงค้างตุามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ทั�งน่�ระยะเวลาการชื่ำาระค่นข้�นอยู่กับการเจรจา
ปรับโครงสร้างหน่�ใหม่
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

เม่�อทวงถูาม
น้อย์กว่าหรัือ

เท่ากับ 1 ปีี 1 - 5 ปีี เกิน 5 ปีี ไม่มีกำาหนด้ รัวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด 818 - - - - 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 5,387 3,875 - - - 9,262

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 1,702 2,227 27,375 - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 20,135 12,485 13,799 - 46,419

เงินลงทุน - 10,175 35,935 28,061 109 74,280

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 9,370(1) 35,067 52,947 112,106 - 209,490

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660 - - - - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 5,806 - - - 5,806

สินทรัพย์อ่�น - 486 237 1 84 808

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 29,235 77,246 103,831 181,340 193 391,846

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก 98,839 82,073 1,867 - - 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 24,460 30,899 38 - - 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 432 - - - - 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 1,496 3,414 12,834 - 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 19,230 13,022 10,456 - 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 11,200 4,507 13,759 - 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 74 98 2 - 174

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 - - - - 14,886

เจ้าหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 5,457 - - - 5,457

หน่�สินอ่�น - 396 - - - 396

   รวมหน่�สินทางการเงิน 138,617 150,825 22,946 37,051 - 349,439

(1)  ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนหนึ�งของเงินให้สินเชื่่�อท่�ครบกำาหนดเม่�อทวงถึามในเฉพาะธนาคารจำานวน 3,572 ล้านบาท
เป็นจำานวนเงินคงค้างตุามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ทั�งน่�ระยะเวลาการชื่ำาระค่นข้�นอยู่กับการเจรจา
ปรับโครงสร้างหน่�ใหม่
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

เม่�อทวงถึาม
น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่ม่กำาหนด รวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด 918 - - - - 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 4,771 1,418 - - - 6,189

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

- 65 3,452 31,717 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 19,571 18,374 19,616 - 57,561

เงินลงทุน - 6,328 35,074 20,011 79 61,492

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 11,837(1) 51,009 51,407 110,390 - 224,643

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 16,051 - - - - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 3,052 - - - 3,052

สินทรัพย์อ่�น - 591 269 3 75 938

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 33,577 82,034 108,576 181,737 154 406,078

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก 93,673 98,720 1,757 - - 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 22,458 23,908 729 - - 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 256 - - - - 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 20,423 19,335 17,463 - 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 1,909 2,140 15,400 - 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 79 161 2 - 242

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 12,111 - - - - 12,111

เจ้าหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 3,806 - - - 3,806

หน่�สินอ่�น - 534 - - - 534

   รวมหน่�สินทางการเงิน 128,498 152,818 36,613 45,884 - 363,813

(1) ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหนึ�งของเงินให้สินเชื่่�อท่�ครบกำาหนดเม่�อทวงถึามในเฉพาะธนาคารจำานวน 5,526 ล้านบาท
เป็นจำานวนเงินคงค้างตุามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ทั�งน่�ระยะเวลาการชื่ำาระค่นข้�นอยู่กับการเจรจา
ปรับโครงสร้างหน่�ใหม่
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4.1.4  ความเสิี�ย์งด้้านมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม
ธนาคารได้ม่การประมาณ์การมูลค่ายุตุิธรรมของเครื�องม่อทางการเงินตุามหลักเกณ์ฑ์ดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าต่ามบัญช้ี มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม มูลค่าตุามบัญชื่่ มูลค่ายุตุิธรรม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด 818 818 919 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 9,456 9,456 6,357 6,357

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหร่อขาดทุน 31,303 31,303 35,234 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 46,419 46,419 57,561 57,561

เงินลงทุนสุทธิ 74,281 74,899 61,493 62,788

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ 207,849 206,326 221,844 220,317

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660 13,660 16,051 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือ
ขาดทุน และเงินลงทุน 5,806 5,806 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น 1,108 1,105 696 697

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 390,700 389,792 403,207 402,976

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก 182,167 182,179 193,956 193,974

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 55,397 55,397 47,095 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 432 432 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 17,744 17,744 28,949 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 42,708 42,708 57,221 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 29,466 29,488 19,449 19,734

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 212 212 297 297

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 14,886 12,111 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือ
   ขาดทุนและเงินลงทุน 5,457 5,457 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 348,469 348,503 363,140 363,443

346   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าต่ามบัญช้ี มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม มูลค่าตุามบัญชื่่ มูลค่ายุตุิธรรม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด 818 818 918 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 9,262 9,262 6,189 6,189

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 31,303 31,303 35,234 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 46,419 46,419 57,561 57,561

เงินลงทุนสุทธิ 74,279 74,897 61,491 62,786

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ 202,709 201,327 217,576 216,202

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 13,660 13,660 16,051 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือ
   ขาดทุนและเงินลงทุน 5,806 5,806 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น 808 805 413 413

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 385,064 384,297 398,485 398,406

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก 182,779 182,790 194,150 194,169

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 55,397 55,397 47,095 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 432 432 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 17,744 17,744 28,949 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 42,708 42,708 57,221 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 29,466 29,488 19,449 19,734

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า 169 169 234 234

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ 14,886 14,886 12,111 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัด
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือ
   ขาดทุนและเงินลงทุน 5,457 5,457 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 349,038 349,071 363,271 363,575

347 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



4.2 การัจัด้การัความเสิี�ย์งในสิ่วนของทุน

วัตุถึุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั�นเพ้�อดำารงไว้ซื้ึ�งความสามารถึในการดำาเนินงาน 
อย่างตุ่อเน่�องของกลุ่มกิจการเพ้�อสร้างผ่ลตุอบแทนตุ่อเจ้าของและเป็นประโยชื่น์ตุ่อผู่้ท่�ม่ส่วนได้เส่ยอ่�น และเพ้�อดำารงไว้ 
ซื้ึ�งโครงสร้างของทุนท่�เหมาะสมเพ้�อลดตุ้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผ่ลให้กับเจ้าของ การค่นทุนให้แก่
เจ้าของ การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพ้�อลดภาระหน่�

ธนาคารม่การดำารงเงินกองทุนตุามกฎหมายตุามพระราชื่บัญญัตุิธุรกิจสถึาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนท่�ตุ้อง 
ดำารงไว้ตุามกฎหมายของธนาคารเปิดเผ่ยไว้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงินข้อ 30

5.  ปีรัะมาณการัทางบัญชี้ที�สิำาคัญ ข้อสิมมติ่ฐานและการัใช้้ดุ้ลย์พ่นิจ

การประมาณ์การ ข้อสมมติุฐานและการใชื่้ดุลยพ่นิจได้ม่การทบทวนอย่างตุ่อเน่�องและอยู่บนพ้�นฐานของประสบการณ์ ์
ในอด่ตุและปัจจัยอ่�น ๆ ซื้ึ�งรวมถึึงการคาดการณ์์ถึึงเหตุุการณ์์ในอนาคตุท่�เชื่่�อว่าม่เหตุุผ่ลในสถึานการณ์์ขณ์ะนั�น

กลุ่มกิจการม่การประมาณ์การทางบัญชื่่ และใชื่้ข้อสมมติุฐานท่�เก่�ยวข้องกับเหตุุการณ์์ในอนาคตุ ผ่ลของประมาณ์การ 
ทางบัญชื่่อาจไม่ตุรงกับผ่ลท่�เกิดข้�นจริง ประมาณ์การทางบัญชื่่ท่�สำาคัญและข้อสมมตุิฐานท่�ม่ความเส่�ยงอย่างเป็นสาระสำาคัญ
ท่�อาจเป็นเหตุุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหล่อของสินทรัพย์และหน่�สินในรอบระยะเวลาบัญชื่่หน้า ม่ดังน่�

(ก) ค่าเผู้่�อผู้ลขาด้ทุนด้้านเครัด้ิต่ที�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้น
กลุ่มกิจการพ่จารณ์าและรับรู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น โดยรวมการคาดการณ์์เหตุุการณ์์ในอนาคตุ 
(Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินท่�เป็นตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วยวิธ่วัดมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่�น สินทรัพย์ทางการเงินท่�เป็นตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วยวิธ่ราคาทุนตุัดจำาหน่าย และภาระผู่กพันวงเงินสินเชื่่�อท่�ยังไม่ได้
เบิกใชื่้และสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินเกิดจากประมาณ์การค่าความน่าจะเป็นของผ่ลขาดทุน
ด้านเครดิตุถึ่วงนำ�าหนัก (เชื่่น มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินสดท่�คาดว่าจะไม่ได้รับทั�งหมด) ตุลอดชื่่วงอายุท่�คาดไว้ของเครื�อง
ม่อทางการเงิน โดยจำานวนเงินสดท่�คาดว่าจะไม่ได้รับหมายถึึงผ่ลตุ่างระหว่างกระแสเงินสดตุามสัญญาทั�งหมดซึื้�งกลุ่มกิจการ
ตุ้องได้รับและกระแสเงินสดทั�งหมดซื้ึ�งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงเม่�อแรกเริ�มของสัญญา
สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่�ไม่ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซื้่�อหรือเม่�อวันท่�เกิดรายการหรืออัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงปรับ
ด้วยความเส่�ยงด้านเครดิตุสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซ่ื้�อหรือเม่�อวันท่�เกิดรายการ กลุ่ม
กิจการประมาณ์การกระแสเงินสดโดยพ่จารณ์าถึึงเงื�อนไขตุามสัญญาทั�งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินตุลอดอายุของ
สินทรัพย์ทางการเงินท่�คาดไว้ โดยกระแสเงินสดท่�คาดว่าจะได้รับท่�กลุ่มกิจการพ่จารณ์าหมายรวมถึึงกระแสเงินสดท่�ได้มา
จากการขายหลักประกันท่�ถ่ึอไว้หรือส่วนท่�ปรับปรุงด้านเครดิตุอ่�น ๆ ซื้ึ�งถ่ึอเป็นส่วนหนึ�งของเงื�อนไขตุามสัญญา โดยข้อ
สันนิษัฐานว่าอายุท่�คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินสามารถึประมาณ์ได้อย่างน่าเชื่่�อถ่ึอ อย่างไรก็ตุามในกรณ์่ท่�กลุ่มกิจการ
ไม่สามารถึประมาณ์อายุของสินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างน่าเชื่่�อถึ่อ กลุ่มกิจการจะเล่อกใชื่้อายุคงเหล่อตุามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน

348   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นสำาหรับภาระผู่กพันวงเงินสินเชื่่�อท่�ยังไม่ได้เบิกใชื่้เกิดจากผ่ลตุ่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตุามสัญญาท่�ถึึงกำาหนดชื่ำาระ ในกรณ่์ท่�ผู่้ถ่ึอสัญญาเบิกใชื่้สินเชื่่�อและมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดท่�กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ ในกรณ่์ท่�สินเชื่่�อถูึกเบิกใชื่้ โดยการประมาณ์การผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ
ท่�คาดว่าจะเกิดข้�นสำาหรับภาระผู่กพันวงเงินสินเชื่่�อดังกล่าวของกลุ่มกิจการตุ้องสอดคล้องกับการคาดการณ์์ 
การเบิกใชื่้สินเชื่่�อของภาระผู่กพันดังกล่าว และสัดส่วนของภาระผู่กพันวงเงินสินเชื่่�อท่�คาดว่าจะถูึกเบิกใชื่้ตุลอด
ประมาณ์การอายุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของภาระผู่กพันวงเงินสินเชื่่�อเม่�อประมาณ์การผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่� 
คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นสำาหรับสัญญาคำ�าประกันทางการเงินเกิดจากผ่ลตุ่างระหว่างการประมาณ์การ 
การจ่ายเงินชื่ดเชื่ยท่�จะจ่ายให้ผู่้ถึ่อสัญญาสำาหรับผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุหักจำานวนเงินท่�กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ 
จากผู่้ถ่ึอสัญญา ลูกหน่� หรือบุคคลใด เน่�องจากกลุ่มกิจการจะตุ้องชื่ำาระเงินเฉพาะกรณ์่ท่�ลูกหน่�ปฏิิบัตุิผ่ิดสัญญา 
ซื้ึ�งเป็นไปตุามเงื�อนไขของเครื�องม่อทางการเงินท่�ม่การคำ�าประกัน โดยหากสินทรัพย์ม่การคำ�าประกันอย่างเต็ุมจำานวน 
ค่าประมาณ์การของเงินสดท่�คาดว่าจะไม่ได้รับสำาหรับสัญญาคำ�าประกันทางการเงินจะสอดคล้องกับค่าประมาณ์ 
ของจำานวนเงินสดท่�คาดว่าจะไม่ได้รับสำาหรับสินทรัพย์ท่�ม่การคำ�าประกัน

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุ ณ์ วันท่�รายงานแตุ่ไม่ได้
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซื้่�อหรือเม่�อวันท่�เกิดรายการ จะถึูกวัดมูลค่าโดยใชื่้ผ่ลตุ่างระหว่าง
มูลค่าตุามบัญช่ื่ขั�นตุ้นของสินทรัพย์กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่�คาดว่าจะได้รับในอนาคตุคิดลดด้วยอัตุราดอกเบ่�ย
ท่�แท้จริงท่�ใชื่้ตุอนเริ�มตุ้นของสินทรัพย์ทางการเงินนั�น การปรับปรุงผ่ลตุ่างดังกล่าวจะถึูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเป็นผ่ลกำาไร
หรือขาดทุนจากการด้อยค่า

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของเครื�องม่อทางการเงินโดยวิธ่การท่�สะท้อนถึึงเรื�องตุ่อไปน่�

- จำานวนเงินท่�คำานึงถึึงความน่าจะเป็นถึ่วงนำ�าหนักและปราศจากอคติุ ซึื้�งพ่จารณ์าจากการประเมินชื่่วงของผ่ลลัพธ์ท่�เป็น
ไปได้

- มูลค่าเงินตุามเวลา และ
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุุสมผ่ลโดยไม่ใชื่้ตุ้นทุนหรือความพยายามท่�มากเกินไป ณ์ วันท่�รายงาน เก่�ยวกับ

เหตุุการณ์์ในอด่ตุ สภาพการณ์์ปัจจุบัน และการพยากรณ์์สภาวะเศรษัฐกิจในอนาคตุ

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของเครื�องม่อทางการเงินโดยใชื่้วิธ่การดังตุ่อไปน่�

วิธ่ทั�วไป (General approach)
ณ์ วันท่�รายงาน กลุ่มกิจการเล่อกใชื่้วิธ่ทั�วไป (General approach) สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่�เป็นตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่า
ด้วยวิธ่วัดมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น สินทรัพย์ทางการเงินท่�เป็นตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วยวิธ่ราคาทุน 
ตุัดจำาหน่าย และภาระผู่กพันและสัญญาคำ�าประกันทางการเงินท่�ไม่เป็นไปตุามเงื�อนไขในการใชื่้วิธ่อย่างง่าย (Simplified  
approach) โดยพ่จารณ์าการเปล่�ยนแปลงในคุณ์ภาพเครดิตุของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแตุ่ละระดับจะ
กำาหนดวิธ่การวัดค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นและการคำานวณ์วิธ่ดอกเบ่�ยท่�แท้จริงท่�แตุกตุ่างกันไป ได้แก่

- ระดับท่� 1 หากความเส่�ยงด้านเครดิตุของเครื�องม่อทางการเงินไม่เพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญนับตัุ�งแตุ่การรับรู ้
รายการเม่�อเริ�มแรก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนของเครื�องม่อทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจำานวนเงินเท่ากับผ่ลขาดทุน 
ด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นใน 12 เด่อนข้างหน้า

- ระดับท่� 2 หากความเส่�ยงด้านเครดิตุของเครื�องม่อทางการเงินเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญนับตัุ�งแตุ่การรับรู้รายการ 
เม่�อแรกเริ�ม ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนของเครื�องม่อทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจำานวนเงินเท่ากับผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุ 
ท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ
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- ระดับท่� 3 เม่�อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื�อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุ ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุน
ของเครื�องม่อทางการเงินจะถึูกวัดมูลค่าด้วยจำานวนเงินเท่ากับผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ

ในการคำานวณ์ค่าเผ่่�อด้อยค่าภายใตุ้วิธ่การพ่จารณ์าการเปล่�ยนแปลงในคุณ์ภาพเครดิตุของสินทรัพย์ในแตุ่ละระดับ  
ค่าเผ่่�อด้อยค่าจะถูึกคำานวณ์เป็นแบบกลุ่มลูกหน่� (Collective approach) โดยคำานึงถึึงข้อมูลคาดการณ์์ในอนาคตุ  
ยกเว้นค่าเผ่่�อด้อยค่าของเงินให้สินเชื่่�อให้แก่ลูกหน่�ท่�เป็นสาระสำาคัญ ค่าเผ่่�อด้อยค่าจะถูึกคำานวณ์เป็นแบบรายสัญญา 
(Individual assessment)  

การเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ
กลุ่มกิจการประเมินความเส่�ยงด้านเครดิตุของเครื�องม่อทางการเงิน ณ์ วันท่�รายงาน ว่าม่การเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญ 
นับตัุ�งแตุ่การรับรู้รายการเม่�อแรกเริ�มหรือไม่  ในการประเมินดังกล่าวกลุ่มกิจการเปรียบเท่ยบความเส่�ยงของการผ่ิดสัญญา 
ท่�จะเกิดข้�นของเครื�องม่อทางการเงิน ณ์ วันท่�รายงาน กับความเส่�ยงของการผ่ิดสัญญาท่�จะเกิดข้�นของเครื�องม่อทาง 
การเงิน ณ์ วันท่�รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก และพ่จารณ์าข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุุสมผ่ลท่�สามารถึหาได้โดยไม่ใชื่้ 
ตุ้นทุนหรือความพยายามท่�มากเกินไป

วิธ่อย่างง่าย (Simplified approach)
กลุ่มกิจการเล่อกใชื่้หลักการอย่างง่ายในการคำานวณ์ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นโดยจะพ่จารณ์ามูลค่า
ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุสำาหรับลูกหน่�อ่�น

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซื้่�อหรือเม่�อวันท่�เกิดรายการ
กลุ่มกิจการจะรับรู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซื้่�อหรือ 
เม่�อวันท่�เกิดรายการเท่ากับผ่ลตุ่างระหว่างกระแสเงินสดตุามสัญญาทั�งหมดซึื้�งกิจการตุ้องได้รับและกระแสเงินสดทั�งหมด 
ซึื้�งกิจการคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ่�ยท่�แท้จริงปรับด้วยความเส่�ยงด้านเครดิตุ และกลุ่มกิจการจะรับรู้จำานวน
เงินของการเปล่�ยนแปลงของผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุ เป็นผ่ลกำาไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า
ในกำาไรหรือขาดทุน โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้การเปล่�ยนแปลงในทางท่�ด่ข้�นของผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอด
อายุเป็นผ่ลกำาไรจากการด้อยค่า แม้ว่าผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นตุลอดอายุดังกล่าวเป็นจำานวนเงินท่�น้อย
กว่าผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นซื้ึ�งเคยรวมในกระแสเงินสดท่�ประมาณ์การ ณ์ การรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก

(ข) มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมของต่รัาสิารัอนุพันธั์ทางการัเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตุิธรรมของตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใชื่้ดุลยพ่นิจในการประมาณ์มูลค่ายุตุิธรรม
ของตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยคำานวณ์ตุามหลักเกณ์ฑ์การประเมินมูลค่าท่�เป็นท่�ยอมรับกันทั�วไป ซื้ึ�งตุัวแปรท่�ใชื่้ในการ
คำานวณ์มาจากการเท่ยบเค่ยงกับตุัวแปรท่�ม่อยู่ในตุลาด โดยคำานึงถึึงอายุของตุราสาร อัตุราดอกเบ่�ย ข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างตุัวแปร อัตุราความผ่ันผ่วนของตุลาด เป็นตุ้น
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(ค) การัด้้อย์ค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนได้ถึูกทบทวนการด้อยค่าเม่�อม่เหตุุการณ์์หรือสถึานการณ์์บ่งช่ื่�ว่า ราคาตุามบัญช่ื่อาจตุำ�ากว่ามูลค่าท่�คาดว่าจะ
ได้รับค่น ในการพ่จารณ์าผ่ลตุ่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซื้ึ�งฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณ์การดังกล่าวสมเหตุุผ่ล

(ง) ค่าเผู้่�อการัด้้อย์ค่าของทรััพย์์สิินรัอการัขาย์
กลุ่มกิจการประเมินค่าเผ่่�อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเม่�อพบว่ามูลค่าท่�คาดว่าจะได้รับค่นของทรัพย์สินม่มูลค่า
ลดลงน้อยกว่ามูลค่าตุามบัญชื่่ ฝ่ายบริหารได้ใชื่้ดุลยพ่นิจในการประมาณ์การผ่ลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพ่จารณ์าจาก
ราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณ์ลักษัณ์ะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตุาม การใชื่้ประมาณ์การและข้อสมมติุฐาน
ท่�แตุกตุ่างกันอาจม่ผ่ลตุ่อค่าเผ่่�อการด้อยค่าได้ ดังนั�น การปรับปรุงค่าเผ่่�อการด้อยค่าอาจม่ข้�นในอนาคตุ

(จ) อาคารั อุปีกรัณ์ และสิินทรััพย์์ ไม่มีต่ัวต่น
ฝ่ายบริหารเป็นผู่้ประมาณ์การของอายุการใชื่้งานและมูลค่าซื้ากสำาหรับ อาคาร อุปกรณ์์ และสินทรัพย์ไม่ม่ตัุวตุน 
ของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะม่การทบทวนค่าเส่�อมราคาเม่�ออายุการใชื่้งานและมูลค่าซื้ากม่ความแตุกตุ่างไปจาก 
การประมาณ์การในงวดก่อน หรือม่การตัุดจำาหน่ายสินทรัพย์ท่�เส่�อมสภาพหรือไม่ได้ใชื่้งานโดยการขายหรือเลิกใชื่้

(ฉ) ปีรัะมาณการัหน้ีสิินผู้ลปีรัะโย์ช้น์บำาเหน็จพนักงาน
กลุ่มกิจการม่ข้อผู่กมัดในการให้ผ่ลประโยชื่น์แก่พนักงานหลังเกษ่ัยณ์อายุ มูลค่าปัจจุบันของหน่�สินผ่ลประโยชื่น์พนักงาน 
ได้ถึูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคำานวณ์มูลค่ายุตุิธรรมของประมาณ์การกระแสเงินสดท่�ตุ้องจ่าย 
ในอนาคตุด้วยอัตุราคิดลด สมมตุิฐานท่�ใชื่้ในการประเมินค่าใชื่้จ่ายผ่ลประโยชื่น์พนักงานสุทธิประจำาปีได้รวมถึึงเงินเด่อน
จำานวนปีท่�พนักงานทำางานให้กลุ่มกิจการ ซื้ึ�งจะได้รับเม่�อสิ�นสุดการทำางานและอัตุราดอกเบ่�ย การเปล่�ยนแปลงในอัตุรา 
เหล่าน่�ม่ผ่ลตุ่อประมาณ์การค่าใชื่้จ่ายท่�เก่�ยวข้องกับผ่ลประโยชื่น์พนักงาน
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6.  การัจัด้ปีรัะเภทสิินทรััพย์์ทางการัเงินและหน้ีสิินทางการัเงิน

ตุารางตุ่อไปน่�แสดงการวิเคราะห์มูลค่าตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์และหน่�สินทางการเงินโดยแบ่งตุามประเภทในงบแสดงฐานะ
การเงิน

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน

กำาหนด้ให้

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม 

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม 

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน 

เบ็ด้เสิร็ัจอ่�น

กำาหนด้ให้

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม 

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน 

เบ็ด้เสิร็ัจอ่�น

ต่้นทุนตั่ด้ 

จำาหน่าย์ รัวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน 

เงินสด - - - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ - - - - 9,456 9,456

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

16,872 14,431 - - - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 46,419 - - - - 46,419

เงินลงทุนสุทธิ - - 50,322 107 23,852 74,281

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - - - - 207,849 207,849

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 13,660 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

- - - - 5,806 5,806

สินทรัพย์อ่�น - - - - 968 968

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 63,291 14,431 50,322 107 262,409 390,560

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก - - - - 182,167 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - - - - 55,397 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - 432 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน

- 17,744 - - - 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 42,708 - - - - 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - - - - 29,466 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - - - - 212 212

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 14,886 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

- - - - 5,457 5,457

หน่�สินอ่�น - - - - 396 396

   รวมหน่�สินทางการเงิน 42,708 17,744 - - 288,413 348,865
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งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน

กำาหนดให้
วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม 

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน

วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม 

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่�น

กำาหนดให้
วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม 

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่�น

ตุ้นทุนตุัด 
จำาหน่าย รวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด - - - - 919 919

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ - - - - 6,357 6,357

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 21,541 13,693 - - - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - - - - 57,561

เงินลงทุนสุทธิ - - 39,744 78 21,671 61,493

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - - - - 221,844 221,844

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 16,051 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น - - - - 938 938

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 79,102 13,693 39,744 78 270,832 403,449

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก - - - - 193,956 193,956

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - - - - 47,095 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 28,949 - - - 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 - - - - 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - - - - 19,449 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - - - - 297 297

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 12,111 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 57,221 28,949 - - 276,970 363,140
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน

กำาหนด้ให้

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม 

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม 

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน 

เบ็ด้เสิร็ัจอ่�น

กำาหนด้ให้

วัด้มูลค่าด้้วย์

มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม 

ผู้่านกำาไรั

หรัือขาด้ทุน 

เบ็ด้เสิร็ัจอ่�น

ต่้นทุนตั่ด้ 

จำาหน่าย์ รัวม
รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด - - - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ - - - - 9,262 9,262

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 16,872 14,431 - - - 31,303

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 46,419 - - - - 46,419

เงินลงทุนสุทธิ - - 50,322 107 23,850 74,279

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - - - - 202,709 202,709

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 13,660 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - 5,806 5,806

สินทรัพย์อ่�น - - - - 808 808

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 63,291 14,431 50,322 107 256,913 385,064

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก - - - - 182,779 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - - - - 55,397 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - 432 432

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 17,744 - - - 17,744

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 42,708 - - - - 42,708

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - - - - 29,466 29,466

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - - - - 169 169

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 14,886 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - 5,457 5,457

หน่�สินอ่�น - - - - 396 396

   รวมหน่�สินทางการเงิน 42,708 17,744 - - 288,982 349,434
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน

กำาหนดให้
วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม 

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน

วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม 

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่�น

กำาหนดให้
วัดมูลค่าด้วย
มลูค่ายุตุธิรรม 

ผ่่านกำาไร
หรือขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่�น

ตุ้นทุนตุัด 
จำาหน่าย รวม

รัาย์การั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

เงินสด - - - - 918 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ - - - - 6,189 6,189

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 21,541 13,693 - - - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - - - - 57,561

เงินลงทุนสุทธิ - - 39,744 78 21,669 61,491

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - - - - 217,576 217,576

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 16,051 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - 3,052 3,052

สินทรัพย์อ่�น - - - - 938 938

   รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 79,102 13,693 39,744 78 266,393 399,010

หน้ีสิินทางการัเงิน 

เงินรับฝาก - - - - 194,150 194,150

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - - - - 47,095 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - - - - 256 256

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 28,949 - - - 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,221 - - - - 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - - - - 19,449 19,449

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - - - - 234 234

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - - - - 12,111 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงิน
   ท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
   ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - - - - 3,806 3,806

   รวมหน่�สินทางการเงิน 57,221 28,949 - - 277,101 363,271
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7.  รัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงินสุิทธิั (สิินทรััพย์์)

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

ในปีรัะเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพ้�อการฟ้�นฟูฯ 1,225 1,701

ธนาคารพาณ์ิชื่ย์ 185 154

สถึาบันการเงินเฉพาะกิจ 10 15

สถึาบันการเงินอ่�น 3,601 1,800

   รวมในประเทศ 5,021 3,670

บวก ดอกเบ่�ยค้างรับ 2 -

หัก ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - -

   รวมในประเทศสุทธิ 5,023 3,670

ต่่างปีรัะเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 3,547 1,485

เงินเยน 51 26

เงินยูโร 217 4

เงินสกุลอ่�น 617 1,171

   รวมตุ่างประเทศ 4,432 2,686

บวก  ดอกเบ่�ยค้างรับ 1 1

หัก    ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - -

   รวมตุ่างประเทศ 4,433 2,687

   รวมในประเทศและตุ่างประเทศสุทธิ 9,456 6,357
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

ในปีรัะเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพ้�อการฟ้�นฟูฯ 1,225 1,701

ธนาคารพาณ์ิชื่ย์ 1 1

สถึาบันการเงินอ่�น 3,601 1,800

   รวมในประเทศ 4,827 3,502

บวก  ดอกเบ่�ยค้างรับ 2 -

หัก    ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - -

   รวมในประเทศสุทธิ 4,829 3,502

ต่่างปีรัะเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 3,547 1,485

เงินเยน 51 26

เงินยูโร 217 4

เงินสกุลอ่�น 617 1,171

   รวมตุ่างประเทศ 4,432 2,686

บวก  ดอกเบ่�ยค้างรับ

หัก   ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น
1
-

1
-

   รวมตุ่างประเทศ 4,433 2,687

   รวมในประเทศและตุ่างประเทศสุทธิ 9,262 6,189

8.  สิินทรััพย์์ทางการัเงินที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัมผู้่านกำาไรัหรัือขาด้ทุน

8.1 สิินทรััพย์์ทางการัเงินเพ้�อค้า

งบการัเงินรัวม และ 
งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม มูลค่ายุตุิธรรม
ล้านบาท ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 13,018 20,733

ตุราสารหน่�ภาคเอกชื่น 3,854 808

   รวม 16,872 21,541
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8.2 สิินทรััพย์์ทางการัเงินที�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมผู้่านกำาไรัหรัือขาด้ทุน

งบการัเงินรัวม และ 
งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม มูลค่ายุตุิธรรม
ล้านบาท ล้านบาท

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 14,431 13,693

9.  ต่รัาสิารัอนุพันธั์ทางการัเงิน

9.1 ต่รัาสิารัอนุพันธั์เพ้�อค้า 

มูลค่ายุตุิธรรมและจำานวนเงินตุามสัญญาแบ่งตุามประเภทความเส่�ยง

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม มูลค่ายุตุิธรรม

สิินทรััพย์์ หนี้สิิน
จำานวนเงิน 

ต่ามสิัญญา สินทรัพย์ หน่�สิน
จำานวนเงิน 

ตุามสัญญา
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราแลกเปล่�ยน 28,125 28,338 1,973,243 28,493 28,773 1,508,692

อัตุราดอกเบ่�ย 15,831 12,751 2,080,172 27,875 23,431 2,095,645

อ่�นๆ 1,557 1,142 39,248 367 3,258 39,399

   รวม 45,513 42,231 4,092,663 56,735 55,462 3,643,736
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9.2 ต่รัาสิารัอนุพันธั์เพ้�อการัปี้องกันความเสิี�ย์ง

9.2.1 การัปี้องกันความเสิี�ย์งในมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

จำานวนเงินท่�เก่�ยวข้องกับรายการท่�กำาหนดเป็นเครื�องม่อป้องกันความเส่�ยงและความไม่ม่ประสิทธิผ่ลของการป้องกันความเส่�ยง  
ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

สิินทรััพย์์ หนี้สิิน
จำานวนเงิน

ต่ามสิัญญา

การัเปีลี�ย์นแปีลง
ในมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม
ซี่�งใช้้เปี็นเกณฑ์์ใน

การัรัับรัู้ความไม่มี
ปีรัะสิิทธิัผู้ลของ

การัปี้องกัน
ความเสิี�ย์ง

ความไม่มี
ปีรัะสิิทธิัผู้ล

ของการัปี้องกัน
ความเสิี�ย์งที�ได้้

รัับรัู้ในกำาไรั
หรัือขาด้ทุน

จำานวนเงิน
ต่ามสิัญญา

ที�ได้้รัับผู้ลกรัะทบ 
จากการัปีฏิิรัูปี
อัต่รัาด้อกเบ้ีย์

อ้างอิง
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราดอกเบ่�ย 56 44 15,075 22 15 -

   รวม 56 44 15,075 22 15 -

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

มูลค่ายุตุิธรรม

สินทรัพย์ หน่�สิน
จำานวนเงิน

ตุามสัญญา

การเปล่�ยนแปลงใน
มูลค่ายุตุิธรรมซึื้�งใชื่้

เป็นเกณ์ฑ์ในการรับรู้
ความไม่ม่ประสิทธิผ่ลของ

การป้องกันความเส่�ยง

ความไม่ม่ประสิทธิผ่ล
ของการป้องกัน

ความเส่�ยงท่�ได้รับรู้
ในกำาไรหรือขาดทุน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราดอกเบ่�ย - 1 1,100 - -

   รวม - 1 1,100 - -
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จำานวนเงินท่�เก่�ยวข้องกับรายการท่�กำาหนดเป็นเครื�องม่อป้องกันความเส่�ยง ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

จำานวนเงินต่ามสิัญญา

ผู้ลสิะสิมของการัเปีลี�ย์นแปีลง
ในมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมของ

รัาย์การัที�มีการัปี้องกัน
ความเสิี�ย์ง ซี่�งรัวมอย์ู่ใน

มูลค่าต่ามบัญช้ีของรัาย์การั
ที�มีการัปี้องกันความเสิี�ย์ง

รัาย์การัใน
งบแสิด้งฐานะ
การัเงินที�รัวม

รัาย์การัที�มี
การัปี้องกัน
ความเสิี�ย์ง 

การัเปีลี�ย์นแปีลง
ในมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

ซี่�งใช้้เปี็นเกณฑ์์
ในการัรัับรัู้ความ
ไม่มีปีรัะสิิทธิัผู้ล
ของการัปี้องกัน

ความเสิี�ย์งสิินทรััพย์์ หนี้สิิน สิินทรััพย์์ หนี้สิิน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รัาย์การัที�มีการัปี้องกันความเสิี�ย์ง

THB fixed rate bonds 11,509 - (7) - เงินลงทุนสุทธิ (7)

   รวม 11,509 - (7) - (7)

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

จำานวนเงินตุามสัญญา

ผ่ลสะสมของการเปล่�ยนแปลง
ในมูลค่ายุตุิธรรมของ

รายการท่�ม่การป้องกัน
ความเส่�ยง ซึื้�งรวมอยู่ใน

มูลค่าตุามบัญชื่่ของรายการ
ท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง

รายการใน
งบแสดงฐานะ
การเงินท่�รวม

รายการท่�ม่
การป้องกัน
ความเส่�ยง 

การเปล่�ยนแปลง
ในมูลค่ายุตุิธรรม

ซื้ึ�งใชื่้เป็นเกณ์ฑ์
ในการรับรู้ความ
ไม่ม่ประสิทธิผ่ล
ของการป้องกัน

ความเส่�ยงสินทรัพย์ หน่�สิน สินทรัพย์ หน่�สิน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รัาย์การัที�มีการัปี้องกันความเสิี�ย์ง

THB fixed rate bonds 1,126 - - - เงินลงทุนสุทธิ -

   รวม 1,126 - - - -

การป้องกันความเส่�ยงในมูลค่ายุตุิธรรมเป็นการป้องกันความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงมูลค่ายุตุิธรรมของสินทรัพย์ 
ทางการเงินและหน่�สินทางการเงิน อันเน่�องมาจากการเปล่�ยนแปลงของอัตุราดอกเบ่�ยในตุลาด ธนาคารใชื่้สัญญา 
แลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยในการป้องกันความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ยของพันธบัตุร ธนาคารรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจาก 
การเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมของตุราสารอนุพันธ์เพ้�อการป้องกันความเส่�ยงและรายการท่�ม่การป้องกันความเส่�ยง 
ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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9.2.2 การัปี้องกันความเสิี�ย์งในกรัะแสิเงินสิด้

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม
จำานวนเงิน

ต่ามสิัญญา

การัเปีลี�ย์นแปีลง
ในมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

ซี่�งใช้้เปี็นเกณฑ์์
ในการัรัับรัู้ความ
ไม่มีปีรัะสิิทธิัผู้ล
ของการัปี้องกัน

ความเสิี�ย์ง

เงินสิำารัอง
สิำาหรัับ

การัปี้องกัน
ความเสิี�ย์งใน
กรัะแสิเงินสิด้

ต่้นทุนของ
มูลค่าเงินสิำารัอง

สิำาหรัับ
การัปี้องกัน
ความเสิี�ย์ง

จำานวนเงินต่าม
สิัญญาที�ได้้รัับ

ผู้ลกรัะทบ
จากการัปีฏิิรัูปี
อัต่รัาด้อกเบ้ีย์

อ้างอิงสิินทรััพย์์ หนี้สิิน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราแลกเปล่�ยน 818 433 33,520 137 156 (56) 33,520

อัตุราดอกเบ่�ย 32 - 2,450 30 32 - -

   รวม 850 433 35,970 167 188 (56) 33,520

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

มูลค่ายุตุิธรรม
จำานวนเงิน

ตุามสัญญา

การเปล่�ยนแปลงในมูลค่า
ยุตุิธรรมซึื้�งใชื่้เป็นเกณ์ฑ์

ในการรับรู้ความไม่ม่
ประสิทธิผ่ลของการ

ป้องกันความเส่�ยง

เงินสำารองสำาหรับ
การป้องกัน

ความเส่�ยงใน
กระแสเงินสด

ตุ้นทุนของมูลค่า
เงินสำารองสำาหรับ

การป้องกัน
ความเส่�ยงสินทรัพย์ หน่�สิน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตุราแลกเปล่�ยน 764 1,758 30,024 (294) 354 (118)

อัตุราดอกเบ่�ย 62 - 2,450 28 62 -

   รวม 826 1,758 32,474 (266) 416 (118)

ตุารางตุ่อไปน่�แสดงรายการกระทบยอดเงินสำารองสำาหรับการป้องกันความเส่�ยงท่�รับรู้ในส่วนของเจ้าของ ซื้ึ�งเก่�ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่�ยงในกระแสเงินสด

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

เงินสิำารัองสิำาหรัับการัปี้องกัน
ความเสิี�ย์งในกรัะแสิเงินสิด้

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาตุ้นปี 298 27

การเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมส่วนท่�ม่ประสิทธิผ่ล (228) 376

ตุ้นทุนของมูลค่าเงินสำารองสำาหรับการป้องกันความเส่�ยง 62 (105)

ยอดยกมาปลายปี 132 298
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การป้องกันความเส่�ยงกระแสเงินสดใชื่้ในการป้องกันความเส่�ยงอันเกิดจากความผ่ันผ่วนของกระแสเงินสดในอนาคตุท่�
เก่�ยวข้องกับการเปล่�ยนแปลงของอัตุราแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ยของสินทรัพย์ทางการเงินและ 
หน่�สินทางการเงิน ธนาคารป้องกันความเส่�ยงกระแสเงินสดของเงินให้สินเชื่่�อ ตัุ�วแลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Note  
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาก ความเส่�ยงด้านอัตุราแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ย โดยทำา 
รายการสัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ย และสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ยกับ CIMB Bank 
Berhad และกิจการอ่�น

10.  เงินลงทุนสุิทธิั

10.1 จำาแนกต่ามปีรัะเภทของเงินลงทุน

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รัาคาทุนต่ัด้จำาหน่าย์ ราคาทุนตุัดจำาหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่รัาสิารัหน้ีที�วัด้มูลค่าด้้วย์รัาคาทุนต่ัด้จำาหน่าย์

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 23,852 21,667

ตุราสารหน่�ภาคเอกชื่น 1 6

   รวม 23,853 21,673

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1) (1)

   รวม 23,852 21,672

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม มูลค่ายุตุิธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่รัาสิารัหน้ีที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม
   ผู้่านกำาไรัขาด้ทุนเบ็ด้เสิรั็จอ่�น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 44,567 33,226

ตุราสารหน่�ภาคเอกชื่น 5,755 6,517

   รวม 50,322 39,743

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดขึ�น - -

   รวม 50,322 39,743
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งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม เงินปีันผู้ลรัับ มูลค่ายุตุิธรรม เงินปันผ่ลรับ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่รัาสิารัทุนที�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วย์
   มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัมผู้่านกำาไรัขาด้ทุนเบ็ด้เสิรั็จอ่�น

ตุราสารทุนท่�อยู่ในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 59 4 52 3

ตุราสารทุนท่�ไม่อยู่ในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 48 8 26 7

   รวม 107 12 78 10

   รวมเงินลงทุนสุทธิ 74,281 12 61,493 10

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รัาคาทุนต่ัด้จำาหน่าย์ ราคาทุนตุัดจำาหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่รัาสิารัหน้ีที�วัด้มูลค่าด้้วย์รัาคาทุนต่ัด้จำาหน่าย์

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 23,850 21,665

ตุราสารหน่�ภาคเอกชื่น 1 6

   รวม 23,851 21,671

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1) (1)

   รวม 23,850 21,670

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม มูลค่ายุตุิธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่รัาสิารัหน้ีที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม
   ผู้่านกำาไรัขาด้ทุนเบ็ด้เสิรั็จอ่�น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 44,567 33,226

ตุราสารหน่�ภาคเอกชื่น 5,755 6,517

   รวม 50,322 39,743

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น - -

   รวม 50,322 39,743
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม เงินปีันผู้ลรัับ มูลค่ายุตุิธรรม เงินปันผ่ลรับ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในต่รัาสิารัทุนที�กำาหนด้ให้วัด้มูลค่าด้้วย์
   มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมผู้่านกำาไรัขาด้ทุนเบ็ด้เสิรั็จอ่�น

ตุราสารทุนท่�อยู่ในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 59 4 52 3

ตุราสารทุนท่�ไม่อยู่ในความตุ้องการของตุลาดในประเทศ 48 9 26 7

   รวม 107 13 78 10

   รวมเงินลงทุนสุทธิ 74,279 13 61,491 10

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารม่เงินลงทุนท่�นำาไปวางเป็นหลักประกันตุามท่�กล่าวในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงินข้อ 43

เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นท่�ถูึกตุัดรายการ สำาหรับปี
สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปดังน่�

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม 
ณ วันที�มี

การัต่ัด้รัาย์การั เงินปีันผู้ลรัับ

กำาไรัสิะสิม
จากการัต่ัด้

รัาย์การั

เหตุ่ผู้ล
ในการัต่ัด้

รัาย์การั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นท่�ถึูกตุัดรายการ 1 - 6 ขาย

   รวม 1 - 6

งบการัเงินรัวมงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

มูลค่ายุตุิธรรม 
ณ์ วันท่�ม่

การตุัดรายการ เงินปันผ่ลรับ

กำาไรสะสม
จากการตุัด

รายการ

เหตุุผ่ล
ในการตุัด

รายการ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นท่�ถึูกตุัดรายการ - - (5) ขาย

   รวม - - (5)
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10.2 เงินลงทุนในกิจการัที�กลุ่มกิจการัถู่อหุ้นต่ั้งแต่่รั้อย์ละ 10 ข้้นไปี

เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นท่�กลุ่มกิจการถ่ึอหุ้นตัุ�งแตุ่ร้อย
ละ 10 ข้�นไปของทุนชื่ำาระแล้วแตุ่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม สามารถึจำาแนกตุามกลุ่มอุตุสาหกรรม
ได้ดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 1

ธุรกิจสาธารณ์ูปโภคและบริการ 17 17

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4

   รวม 22 22

หัก  ค่าเผ่่�อการปรับมูลค่า (22) (22)

   เงินลงทุนในกิจการท่�กลุ่มกิจการถ่ึอหุ้นตุั�งแตุ่ร้อยละ 10 ขึ�นไปสุทธิ - -

10.3 เงินลงทุนในบรัิษีัทที�มีปีัญหาเกี�ย์วกับฐานะการัเงินและผู้ลการัด้ำาเนินงาน 

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่เงินลงทุนในบริษััทท่�ม่ปัญหาเก่�ยวกับฐานะการเงินและ 
ผ่ลการดำาเนินงานโดยสามารถึสรุปได้ดังตุ่อไปน่� 

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่า ค่าเผู่้�อการั รัาคาต่าม มูลค่า ค่าเผ่่�อการ ราคาตุาม
จำานวน รัาคาทุน ปีรัับมูลค่า บัญช้ี จำานวน ราคาทุน ปรับมูลค่า บัญชื่่
บรัิษัีท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษััท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษััทท่�ม่ปัญหาเก่�ยวกับ
   การดำารงอยู่ของกิจการและ/
   หรือม่ปัญหาเก่�ยวกับฐานะ
   การเงินและผ่ลดำาเนินงาน 49 35 (33) 2 47 38 (38) -

ตุราสารหน่�ท่�ผ่ิดนัดชื่ำาระ 18 1 (1) - 18 1 (1) -

67 36 (34) 2 65 39 (39) -
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11.  เงินลงทุนในบรัิษัีทย์่อย์สุิทธิั

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

ประเภท สัดส่วนการถ่ึอหุ้น วิธ่ราคาทุน

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บรัิษีัท ประเภทธุรกิจ ท่�ลงทุน รั้อย์ละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

บริษััทย่อย - ท่�รวมอยู่ในงบการเงินรวม

บริษััท ซื้่ไอเอ็มบ่ ไทย ออโตุ้ จำากัด ให้เชื่่า/เชื่่าซื้่�อรถึยนตุ์ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 2,328 2,328

บริษััท เวิลด์ล่ส จำากัด ให้เชื่่าซื้่�อและจำาหน่าย

รถึจักรยานยนตุ์ หุ้นสามัญ 99.99 99.99 567 567

บริษััท ซื้่ท่ คอลล์ จำากัด ตุิดตุามหน่� หุ้นสามัญ 99.99 99.99 9 38

   เงินลงทุนในบริษััทย่อยสุทธิ 2,904 2,933

บริษััทย่อยดังกล่าวข้างตุ้นได้รวมอยู่ในการจัดทำางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเส่ยง 
ในบริษััทย่อยท่�ถ่ึอโดยบริษััทใหญ่ไม่แตุกตุ่างจากสัดส่วนท่�ถ่ึอหุ้นสามัญ เน่�องจากบริษััทย่อยไม่ได้ม่การออกหุ้นประเภทอ่�น
นอกเหน่อจากหุ้นสามัญ

เม่�อวันท่� 13 พฤษัภาคม พ.ศ. 2563 บริษััท เวิลด์ล่ส จำากัด ได้ม่การจดทะเบ่ยนเพ่�มทุนจำานวน 400 ล้านบาท จากเดิม 
600 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท ตุามมติุอนุมัตุิของท่�ประชุื่มสามัญผู่้ถ่ึอหุ้นประจำาปีเม่�อวันท่� 30 เมษัายน พ.ศ. 2563 
ซื้ึ�งธนาคารได้ชื่ำาระมูลค่าหุ้นบางส่วนจากการเพ่�มทุนดังกล่าวเป็นจำานวน 100 ล้านบาท

เม่�อวันท่� 30 มิถึุนายน พ.ศ. 2563 บริษััท ซื้่ไอเอ็มบ่ไทย ออโตุ้ จำากัด ได้ม่การจดทะเบ่ยนเพ่�มทุนจำานวน 2,500 ล้านบาท  
จากเดิม 5,500 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท ตุามมตุิอนุมัตุิของท่�ประชืุ่มคณ์ะกรรมการ เม่�อวันท่� 29 เมษัายน พ.ศ. 2563 
ซื้ึ�งธนาคารได้ชื่ำาระมูลค่าหุ้นบางส่วนจากการเพ่�มทุนดังกล่าวเป็นจำานวน 625 ล้านบาท

เม่�อวันท่� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษััท ซื้่ท่ คอลล์ จำากัด ได้ม่การจดทะเบ่ยนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
จากทุนจดทะเบ่ยนจำานวน 39 ล้านบาท ให้คงเหล่อ 10 ล้านบาท ด้วยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
ใหเ้หลอ่มลูคา่หุน้ละ 25 บาท จำานวนทั�งหมด 385,000 หุน้ ตุามมตุอินมุตัุขิองท่�ประชื่มุผู่ถ้ึอ่หุน้ เม่�อวนัท่� 30 เมษัายน พ.ศ. 2564  
ซื้ึ�งบริษััทได้ค่นทุนให้แก่ผู่้ถ่ึอหุ้นเป็นจำานวน 29 ล้านบาท ตุ่อมาเม่�อวันท่� 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ท่�ประชืุ่มวิสามัญผู่้ถ่ึอหุ้น 
ครั�งท่� 01/2564 ได้ม่มตุิอนุมัตุิให้เลิกบริษััทและแตุ่งตัุ�งผู่้ชื่ำาระบัญชื่่ของบริษััท ซื้ึ�งบริษััทได้จดทะเบ่ยนเลิกบริษััทกับ 
กระทรวงพาณ์ิชื่ย์แล้วในวันเด่ยวกัน ซื้ึ�งในขณ์ะน่�บริษััทอยู่ในระหว่างการชื่ำาระบัญชื่่
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12.  เงินให้สิินเช่้�อแก่ลูกหน้ีและด้อกเบ้ีย์ค้างรัับสุิทธิั

12.1 จำาแนกต่ามปีรัะเภทสิินเช้่�อ 

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชื่่ 4,400 5,409 4,400 5,409

เงินให้กู้ย่ม 160,230 167,441 160,980 169,321

ตุั�วเงิน 13,669 15,021 39,784 46,056

ลูกหน่�ตุามสัญญาเชื่่าซื้่�อ 33,535 39,063 - -

อ่�น ๆ 60 16 34 16

   รวมเงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่� 211,894 226,950 205,198 220,802

บวก ดอกเบ่�ยค้างรับและรายได้ดอกเบ่�ย

  ท่�ยังไม่ถึึงกำาหนดชื่ำาระ 4,295 3,847 4,292 3,841

   รวมเงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 216,189 230,797 209,490 224,643

หัก   ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

  (หมายเหตุุ 13) (8,340) (8,953) (6,781) (7,067)

       เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ 207,849 221,844 202,709 217,576

12.2 จำาแนกต่ามถูิ�นที�อย์ู่ของลูกหนี้

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ 211,697 225,252 205,001 219,104

ตุ่างประเทศ 197 1,698 197 1,698

   รวม 211,894 226,950 205,198 220,802
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12.3 จำาแนกต่ามปีรัะเภทการัจัด้ช้ั้น

กลุ่มกิจการสามารถึจำาแนกสินเชื่่�อตุามประเภทการจัดชื่ั�นได้ดังตุ่อไปน่�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงินให้สินเชื่่�อและดอกเบ่�ยค้างรับ

ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ไม่ม่การเพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ 188,770 200,367

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การเพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ 19,000 19,213

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุ 8,361 11,159

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซื้่�อหร่อเม่�อเกิดรายการ 58 58

   รวม 216,189 230,797

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงินให้สิินเช่้�อและด้อกเบ้ีย์ค้างรัับ

ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ไม่ม่การเพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ 187,124 198,709

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การเพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ 14,278 15,113

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุ 8,030 10,763

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่าด้านเครดิตุเม่�อซื้่�อหร่อเม่�อเกิดรายการ 58 58

   รวม 209,490 224,643

12.4 สิินทรััพย์์ทางการัเงินที�ด้้อย์ค่าด้้านเครัด้ิต่

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่สินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุซื้ึ�งคำานวณ์ตุาม
มาตุรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่� 9 โดยไม่รวมดอกเบ่�ยค้างรับ ดังน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้าน
   เครดิตุก่อนหักค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุน
   จากการด้อยค่า 7,923 10,462 7,612 10,100
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12.5 ลูกหนี้ต่ามสิัญญาเช้่าซี่้อและสิัญญาเช้่าทางการัเงิน

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษััทย่อยม่ลูกหน่�ภายใตุ้สัญญาเชื่่าซื้่�อและสัญญาเชื่่าทางการเงินจำานวน 31,891 ล้าน
บาท (วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 37,140 ล้านบาท) ซื้ึ�งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเชื่่าซื้่�อและเชื่่าทางการเงินสำาหรับรถึยนตุ์และ
รถึจักรยานยนตุ์ โดยม่อายุของสัญญาระหว่าง 3 ถึึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบ่�ยในอัตุราร้อยละคงท่�ตุามท่�ระบุในสัญญา

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

จำานวนเงินที�ถู่งกำาหนด้ช้ำารัะจ่าย์ต่ามสิัญญาเช้่า

ไม่เกิน 1 ปีี 1 - 5 ปีี มากกว่า 5 ปีี รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลรวมของเงินลงทุนขั�นตุ้นทั�งสิ�นตุามสัญญาเชื่่า 11,382 27,956 1,776 41,114

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (2,885) (4,568) (126) (7,579)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั�นตุำ�า

   ท่�ลูกหน่�ตุ้องจ่ายตุามสัญญาเชื่่า 8,497 23,388 1,650 33,535

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดขึ�น (1,644)

ลูกหน่�ภายใตุ้สัญญาเชื่่าซื้่�อและสัญญาเชื่่าทางการเงินสุทธิ 31,891

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

จำานวนเงินท่�ถึึงกำาหนดชื่ำาระจ่ายตุามสัญญาเชื่่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลรวมของเงินลงทุนขั�นตุ้นทั�งสิ�นตุามสัญญาเชื่่า 14,628 31,741 2,911 49,280

หัก  รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (4,542) (5,416) (259) (10,217)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั�นตุำ�า

   ท่�ลูกหน่�ตุ้องจ่ายตุามสัญญาเชื่่า 10,086 26,325 2,652 39,063

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (1,923)

ลูกหน่�ภายใตุ้สัญญาเชื่่าซื้่�อและสัญญาเชื่่าทางการเงินสุทธิ  37,140
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12.6 การัเปีลี�ย์นแปีลงของมูลค่าต่ามบัญช้ีของเงินให้สิินเช้่�อแก่ลูกหนี้

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น 
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�มีการัเพ่�มข้้น 
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิต่
เม่�อซ้่ีอหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 200,367 19,213 11,159  58 230,797 

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น  (10,341) 6,233  4,108  -    -   

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหร่อได้มา  105,747  5,625 2  -    111,374 

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ  (84,411)  (10,392)  (791)  -    (95,594)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่ -  (2)  (2,208)  -    (2,210)

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการรับชื่ำาระ
   และการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่  (22,581)  (1,668)  (796)  -    (25,045)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
   ด้านเครดิตุ (11) (9) (3,113) - (3,133)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  188,770  19,000  8,361  58 216,189

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น 
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ม่การเพ่�มข้�น 
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   (ปรับปรุงใหม่)  212,188  16,638  14,322  58  243,206 

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น (10,929) 6,276 4,653  -   -   

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหรือได้มา  95,386  10,478  -  -    105,864 

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ  (65,069)  (11,670)  (255)  -    (76,994)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่ -  (5)  (2,898)  -    (2,903)

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการรับชื่ำาระ
   และการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่  (31,209)  (2,504)  (1,445)  -    (35,158)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
   ด้านเครดิตุ  -    -    (3,218)  -    (3,218)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 200,367 19,213 11,159  58 230,797 
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น 
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�มีการัเพ่�มข้้น 
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิต่
เม่�อซ้่ีอหรัือ

เม่�อเกิด้รัาย์การั รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  198,709  15,113  10,763  58  224,643 

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น  (5,612)  2,918  2,694  -    -   

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหรือได้มา  91,507  5,559 2  -    97,068 

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ  (76,728)  (8,504)  (518)  -    (85,750)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่  -  (2)  (1,165)  -    (1,167)

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการรับชื่ำาระ
   และการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่  (20,741)  (797)  (633)  -    (22,171)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
   ด้านเครดิตุ            (11) (9) (3,113) - (3,133)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  187,124  14,278  8,030  58  209,490 

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น 
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ม่การเพ่�มข้�น 
อย่างม่นัยสำาคัญ

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ
เม่�อซื้่�อหรือ

เม่�อเกิดรายการ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรับปรุงใหม่)  210,050  10,708  13,759  58  234,575 

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น  (8,120)  5,247  2,873  -    -   

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหรือได้มา  83,766  10,442 -  -    94,208 

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ  (63,781)  (10,243)  (245)  -    (74,269)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่  -  (5)  (1,555)  -    (1,560)

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการรับชื่ำาระ
   และการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่  (23,206)  (1,036)  (851)  -    (25,093)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
   ด้านเครดิตุ  -    -    (3,218)  -    (3,218)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  198,709  15,113  10,763  58  224,643 

371 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



13.  ค่าเผู่้�อผู้ลขาด้ทุนด้้านเครัดิ้ต่ที�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้น

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ 

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงินที�มี

การัเพ่�มข้้นอย์่าง
มีนัย์สิำาคัญ 

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์ 
ทางการัเงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์ ทางการั
เงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิ

ต่เม่�อซี่้อหรัือ
เม่�อเกิด้รัาย์การั

สิำารัอง 
สิ่วนเกิน รัวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น 297 (916) 619 - - -

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการวัดมูลค่า
   ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนใหม่ (897) 1,652 3,222 - - 3,977

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหร่อได้มา 396 57 2 - - 455

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ (195) (380) (259) - - (834)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่ - (2) (2,208) - - (2,210)

ทยอยลดสำารองส่วนเกิน - - - - (516) (516)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
  ด้านเครดิตุ (4) (3) (1,478) - - (1,485)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 1,488 1,890 3,389 24 1,549 8,340

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ 

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงินท่�ม่

การเพ่�มข้�นอย่าง
ม่นัยสำาคัญ 

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิ

ตุเม่�อซื้่�อหรือ
เม่�อเกิดรายการ

สำารอง 
ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรับปรุงใหม่) 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น 527 (901) 374 - - -

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการวัดมูลค่า
   ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนใหม่ 119 1,377 3,260 4 (731) 4,029

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหรือได้มา 269 61 - - - 330

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ (104) (322) (198) - - (624)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่ - (5) (2,898) - - (2,903)

ทยอยลดสำารองส่วนเกิน - - - - (539) (539)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
  ด้านเครดิตุ

- - (2,695) - - (2,695)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
ทางการัเงิน

ที�ไม่มีการัเพ่�มข้้น
อย์่างมีนัย์สิำาคัญ 

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์
ทางการัเงินที�มี

การัเพ่�มข้้นอย์่าง
มีนัย์สิำาคัญ 

ของความเสิี�ย์ง
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์ 
ทางการัเงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิต่

สิินทรััพย์์ ทางการั
เงิน 

ที�มีการัด้้อย์ค่า 
ด้้านเครัด้ิ

ต่เม่�อซี่้อหรัือ
เม่�อเกิด้รัาย์การั

สิำารัอง 
สิ่วนเกิน รัวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น 228 (608) 380 - - -

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการวัดมูลค่า
   ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนใหม่ (475) 1,034 2,272 - - 2,831

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหร่อได้มา 290 49 2 - - 341

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ (171) (63) (85) - - (319)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่ - (2) (1,166) - - (1,168)

ทยอยลดสำารองส่วนเกิน - - - - (486) (486)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
   ด้านเครดิตุ (4) (3) (1,478) - - (1,485)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 928 1,115 3,257 24 1,457 6,781

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�น
อย่างม่นัยสำาคัญ 

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์
ทางการเงินท่�ม่

การเพ่�มข้�นอย่าง
ม่นัยสำาคัญ 

ของความเส่�ยง
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิตุ

สินทรัพย์ 
ทางการเงิน 

ท่�ม่การด้อยค่า 
ด้านเครดิ

ตุเม่�อซื้่�อหรือ
เม่�อเกิดรายการ

สำารอง 
ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
   (ปรับปรุงใหม่) 719 504 5,430 20 3,182 9,855

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจาก
   การเปล่�ยนการจัดชื่ั�น 440 (553) 113 - - -

การเปล่�ยนแปลงท่�เกิดจากการวัดมูลค่า
   ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนใหม่ (190) 772 2,098 4 (731) 1,953

สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ท่�ซื้่�อหรือได้มา 184 60 - - - 244

สินทรัพย์ทางการเงินท่�ถึูกตุัดรายการ (93) (70) (59) - - (222)

ส่วนท่�ตุัดออกจากบัญชื่ ่ - (5) (1,555) - - (1,560)

ทยอยลดสำารองส่วนเกิน - - - - (508) (508)

ขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การด้อยค่า
   ด้านเครดิตุ - - (2,695) - - (2,695)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067
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กลุ่มกิจการทยอยรับรู้ผ่ลกระทบส่วนเกินสะสมค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปล่�ยนแปลง ณ์ วันแรกท่�ถ่ึอ
ปฏิิบัตุิในกำาไรหรือขาดทุนตุามวิธ่เส้นตุรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตุามกลุ่มกิจการ 
อาจนำาสำารองส่วนเกินดังกล่าวมาใชื่้เพ่�มได้หากม่เหตุุการณ์์ท่�ส่งผ่ลให้ม่การตัุ�งสำารองเพ่�มข้�นตุามท่�ระบุในหนังส่อแจ้ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

14.  ทรััพย์์สิินรัอการัขาย์สุิทธิั

ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินท่�ได้มาจากลูกหน่�ท่�ม่การปรับโครงสร้างหน่�หรือจากการประมูลซื้่�อจาก 
การขายทอดตุลาดของสินทรัพย์ท่�ลูกหน่�ได้จำานองไว้

งบการัเงินรัวม

วันที� 
1 มกรัาคม

วันที� 
31 ธัันวาคม

พ.ศ. 2564 เพ่�มข้้น จำาหน่าย์ พ.ศ. 2564
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินท่�ได้จากการชื่ำาระหน่�

   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู่้ประเมินภายนอก 805 72 (6) 871

   สังหาริมทรัพย์ 278 2,417 (2,468) 227

รวม 1,083 2,489 (2,474) 1,098

อ่�นๆ 159 86 (39) 206

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,242 2,575 (2,513) 1,304

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่า (160) (919) 933 (146)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,082 1,656 (1,580) 1,158

งบการัเงินรัวม

วันท่� 
1 มกราคม

วันท่� 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 เพ่�มข้�น จำาหน่าย พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินท่�ได้จากการชื่ำาระหน่�

   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู่้ประเมินภายนอก 767 68 (30) 805

   สังหาริมทรัพย์ 385 2,513 (2,620) 278

รวม 1,152 2,581 (2,650) 1,083

อ่�นๆ 196 39 (76) 159

รวมทรัพย์สินรอการขาย 1,348 2,620 (2,726) 1,242

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่า (224) (1,042) 1,106 (160)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,124 1,578 (1,620) 1,082
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

วันที�
 1 มกรัาคม

วันที� 
31 ธัันวาคม

พ.ศ. 2564 เพ่�มข้้น จำาหน่าย์ พ.ศ. 2564
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินท่�ได้จากการชื่ำาระหน่�
   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู่้ประเมินภายนอก 805 72 (6) 871

รวม 805 72 (6) 871

อ่�นๆ 159 86 (39) 206

รวมทรัพย์สินรอการขาย 964 158 (45) 1,077

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่า (55) (19) 1 (73)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 909 139 (44) 1,004

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

วันท่�
 1 มกราคม

วันท่� 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 เพ่�มข้�น จำาหน่าย พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรัพย์สินท่�ได้จากการชื่ำาระหน่�
   อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู่้ประเมินภายนอก 767 68 (30) 805

รวม 767 68 (30) 805

อ่�นๆ 196 39 (76) 159

รวมทรัพย์สินรอการขาย 963 107 (106) 964

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่า (69) - 14 (55)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 894 107 (92) 909

ธนาคารพ่จารณ์าค่าเผ่่�อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซื้ึ�งธนาคารได้จัดให้ม ่
การประเมินหรือทบทวนมูลค่ายุตุิธรรมของทรัพย์สินรอการขายเป็นประจำาทุกปีตุามหลักเกณ์ฑ์ท่�กำาหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตุามราคาท่�จะขายทรัพย์สินดังกล่าวได้จริงอาจแตุกตุ่างจากราคาประเมินดังกล่าว นอกจากนั�น 
ธนาคารม่ข้อจำากัดในเรื�องระยะเวลาในการถ่ึอครองทรัพย์สินรอการขายท่�กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั�งน่�  
หากธนาคารไม่สามารถึจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายภายในระยะเวลาท่�กำาหนด ธนาคารจะตุ้องกันสำารองเพ่�มเติุม 
ตุามเกณ์ฑ์ท่�กำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่่�อว่ามูลค่าท่�แสดงในบัญชื่่เหมาะสมกับ
สถึานการณ์์และแผ่นการขายทรัพย์สินรอการขายในปัจจุบัน
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16. สิินทรััพย์์สิิทธิัการัใช้้สุิทธิั

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มูลค่าตุามบัญชื่่ของสินทรัพย์สิทธิการใชื่้ประกอบด้วยรายการดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์ 150 219 111 162

อุปกรณ์์อิเล็กทรอนิค 54 69 54 69

ยานพาหนะ 4 6 - -

รวม 208 294 165 231

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเสิ่�อมรัาคาสิำาหรัับสิินทรััพย์์สิิทธิัการัใช้้

อสังหาริมทรัพย์ 101 103 66 69

อุปกรณ์์อิเล็กทรอนิค 15 5 15 5

ยานพาหนะ 2 2 - -

รวม 118 110 81 74

การเพ่�มข้�นของสินทรัพย์สิทธิการใชื่้ระหว่างปี 43 116 26 79

กระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเชื่่า (120) (113) (82) (75)
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17.  สิินทรััพย์์ที� ไม่มีต่ัวต่นสุิทธิั

งบการัเงินรัวม

รัาย์จ่าย์ในการัพัฒนา
และปีรัับปีรุังรัะบบงาน

และรัะบบคอมพ่วเต่อรั์
- อยู์่รัะหว่างพัฒนา

รัะบบงาน รัะบบ
คอมพ่วเต่อรั์ และ

ค่าซีอฟท์แวรั์
คอมพ่วเต่อรั์ รัวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที� 1 มกรัาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน  496  1,858  2,354 

หัก  ค่าตุัดจำาหน่ายสะสม  -    (1,292)  (1,292)

ราคาตุามบัญชื่่ - สุทธิ  496  566  1,062 

สิำาหรัับปีีสิิ�นสุิด้วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตุามบัญชื่่ตุ้นปี - สุทธิ  496  566  1,062 

การซ่ื้�อเพิ�มขึ�น  298  126  424 

โอนเข้า/ (ออก)  (713)  713  -   

ตุัดรายการ  (2)  (106)  (108)

การตุัดจำาหน่าย  -    (269)  (269)

การด้อยค่า  -    (139)  (139)

ราคาตุามบัญชื่่ปลายปี - สุทธิ  79  891  970 

ณ วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน  79  2,582  2,661 

หัก  ค่าตุัดจำาหน่ายสะสม  -    (1,552)  (1,552)

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่าสะสม  -    (139)  (139)

ราคาตุามบัญชื่่ - สุทธิ  79  891  970 

สิำาหรัับปีีสิิ�นสุิด้วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตุามบัญชื่่ตุ้นปี - สุทธิ  79  891  970 

การซ่ื้�อเพิ�มขึ�น 252 124 376 

โอนเข้า/ (ออก) (207)  207  -   

ตุัดรายการ - (82) (82)

การตุัดจำาหน่าย - (294)  (294)

การด้อยค่า  -    (5)   (5)

ราคาตุามบัญชื่่ปลายปี - สุทธิ  124   841  965

ณ วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 124  2,471  2,595 

หัก  ค่าตุัดจำาหน่ายสะสม - (1,623)  (1,623) 

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่าสะสม  -    (5)  (5)

ราคาตุามบัญชื่่ - สุทธิ 124   841  965
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

รัาย์จ่าย์ในการัพัฒนา
และปีรัับปีรุังรัะบบงาน

และรัะบบคอมพ่วเต่อรั์
- อยู์่รัะหว่างพัฒนา

รัะบบงาน รัะบบ
คอมพ่วเต่อรั์ และ

ค่าซีอฟท์แวรั์
คอมพ่วเต่อรั์ รัวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วันที� 1 มกรัาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน  466  1,819  2,285 

หัก  ค่าตุัดจำาหน่ายสะสม  -    (1,269)  (1,269)

ราคาตุามบัญชื่่ - สุทธิ  466  550  1,016 

สิำาหรัับปีีสิิ�นสุิด้วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตุามบัญชื่่ตุ้นปี - สุทธิ  466  550  1,016 

การซื้่�อเพ่�มข้�น  298  107  405 

โอนเข้า/ (ออก)  (683)  683  -   

ตุัดรายการ  (2)  (106)  (108)

การตุัดจำาหน่าย  -    (253)  (253)

การด้อยค่า  -    (139)  (139)

ราคาตุามบัญชื่่ปลายปี - สุทธิ  79  842  921 

ณ วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน  79  2,493  2,572 

หัก  ค่าตุัดจำาหน่ายสะสม  -    (1,512)  (1,512)

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่าสะสม  -    (139)  (139)

ราคาตุามบัญชื่่ - สุทธิ  79  842  921 

สิำาหรัับปีีสิิ�นสุิด้วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตุามบัญชื่่ตุ้นปี - สุทธิ  79  842  921 

การซื้่�อเพ่�มข้�น 252 109 361 

โอนเข้า/ (ออก) (207)  207  -   

ตุัดรายการ - (82)  (82)

การตุัดจำาหน่าย - (277)  (277)

การด้อยค่า  -    (5)  (5)

ราคาตุามบัญชื่่ปลายปี - สุทธิ  124   794  918

ณ วันที� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 124  2,405  2,529 

หัก  ค่าตุัดจำาหน่ายสะสม - (1,606)  (1,606) 

หัก  ค่าเผ่่�อการด้อยค่าสะสม  -    (5)  (5)

ราคาตุามบัญชื่่ - สุทธิ 124   794  918
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18.  ภาษีีเงินได้้รัอการัตั่ด้บัญชี้

สินทรัพย์และหน่�สินภาษ่ัเงินได้รอการตุัดบัญชื่่สามารถึวิเคราะห์ได้ดังน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ 1,931 1,624 1,312 922

หน่�สินภาษ่ัเงินได้รอการตุัดบัญชื่่ (575) (990) (543) (952)

ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ - สุทธิ 1,356 634 769 (30)

รายการเคล่�อนไหวของสินทรัพย์และหน่�สินภาษ่ัเงินได้รอการตุัดบัญชื่่สำาหรับปีม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม

ปีรัะมาณ
การัหน้ีสิิน

ผู้ลขาด้ทุน
ทางภาษีี

ค่าเผู่้�อ
การัด้้อย์ค่า

ทรััพย์์สิิน
รัอการัขาย์

ค่าเผู่้�อ
ผู้ลขาด้ทุน

ด้้านเครัด้ิต่
ที�คาด้ว่า
จะเกิด้ข้้น 

รัาย์ได้้
รัอต่ัด้บัญช้ี อ่�นๆ รัวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ภาษีีเงินได้้รัอการัต่ัด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 407 - 32 922 66 197 1,624

เพิ�ม (ลด) ในกำาไรหร่อขาดทุน 128 - 1 (39) 26 139 255

ภาษั่ (ลด) เพิ�มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น (7) - - - - 59 52

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 528 - 33 883 92 395 1,931

สิินทรััพย์์ภาษีีเงินได้้รัอการัต่ัด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 410 139 45 971 59 130 1,754

(ลด) เพิ�มในกำาไรหร่อขาดทุน (5) (139) (13) (49) 7 67 (132)

ภาษั่เพิ�มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 2 - - - - - 2

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 407 - 32 922 66 197 1,624
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งบการัเงินรัวม

กำาไรัจาก กำาไรัจาก
มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม การัต่ีรัาคา ผู้ลแต่กต่่าง

ของเงินลงทุน สิินทรััพย์์เพ่�ม ช้ั�วครัาว รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน้ีสิินภาษีีเงินได้้รัอการัต่ัด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 516 371 103 990

ลดในกำาไรหรือขาดทุน (391) (10) (3) (404)

ภาษั่ (ลด) เพ่�มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น (109) 131 (33) (11)

ณ์ วัน ท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16 492 67 575

หน้ีสิินภาษีีเงินได้้รัอการัต่ัด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 570 387 40 997

(ลด) เพ่�มในกำาไรหรือขาดทุน (103) (16) 9 (110)

ภาษั่เพ่�มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 49 - 54 103

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 516 371 103 990

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

ปีรัะมาณ
การัหน้ีสิิน

ผู้ลขาด้ทุน
ทางภาษีี

ค่าเผู่้�อ
การัด้้อย์ค่า

ทรััพย์์สิิน
รัอการัขาย์

ค่าเผู่้�อ
ผู้ลขาด้ทุน

ด้้านเครัด้ิต่
ที�คาด้ว่า
จะเกิด้ข้้น 

รัาย์ได้้
รัอต่ัด้บัญช้ี อ่�นๆ รัวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ภาษีีเงินได้้รัอการัตั่ด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 373 - 12 460 66 11 922

เพ่�มในกำาไรหรือขาดทุน 126 - 7 31 25 142 331

ภาษั่ (ลด) เพ่�มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น (1) - - - - 60 59

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 498 - 19 491 91 213 1,312

สิินทรััพย์์ภาษีีเงินได้้รัอการัตั่ด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 379 139 14 636 59 17 1,244

(ลด) เพ่�มในกำาไรหรือขาดทุน (6) (139) (2) (176) 7 (6) (322)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 373 - 12 460 66 11 922
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

กำาไรัจาก กำาไรัจาก
มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม การัต่ีรัาคา ผู้ลแต่กต่่าง

ของเงินลงทุน สิินทรััพย์์เพ่�ม ช้ั�วครัาว รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน้ีสิินภาษีีเงินได้้รัอการัต่ัด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 516 371 65 952

(ลด) เพ่�มในกำาไรหรือขาดทุน (391) (10) 3 (398)

ภาษั่ (ลด) เพ่�มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น (109) 131 (33) (11)

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16 492 35 543

หน้ีสิินภาษีีเงินได้้รัอการัต่ัด้บัญช้ี

ณ์ วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงใหม่) 570 387 10 967

ลดในกำาไรหรือขาดทุน (103) (16) - (119)

ภาษั่เพ่�มในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 49 - 55 104

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 516 371 65 952

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่ผ่ลแตุกตุ่างชื่ั�วคราวท่�กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้เป็น 
สินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

ประมาณ์การหน่�สิน - 383

ค่าเผ่่�อหน่�สงสัยจะสูญ - 293

ภาษั่ธุรกิจเฉพาะ - 78

ค่าเผ่่�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่ม่ตัุวตุน - 138

อ่�นๆ - 153

รวม - 1,045
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19.  สิินทรััพย์์อ่�นสุิทธิั

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบ่�ยและเงินปันผ่ลค้างรับ 244 300 263 300

สินทรัพย์อ่�นระหว่างรอโอนบัญชื่่ 52 144 52 144

ค่านายหน้าค้างรับ 146 186 23 60

ภาษั่หัก ณ์ ท่�จ่าย 43 124 43 121

เงินมัดจำา 100 91 84 75

ค่าใชื่้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 178 200 164 184

ลูกหน่�จากการขายสินเชื่่�อด้อยคุณ์ภาพ 389 413 389 413

ค่าใชื่้จ่ายจากเงินให้กู้ย่มพนักงานรอตัุดบัญชื่่ 116 132 116 132

เงินทดรองจ่ายเพ่�อลูกค้า 34 32 34 32

อ่�น ๆ 264 160 98 37

รวม 1,566 1,782 1,266 1,498

หัก  ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดขึ�น (58) (48) (58) (48)

สินทรัพย์อ่�นสุทธิ 1,508 1,734 1,208 1,450

20.  เงินรัับฝาก

20.1 จำาแนกต่ามปีรัะเภทเงินรัับฝาก

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จ่ายค่นเม่�อทวงถึาม 7,323 6,008 7,324 6,010

ออมทรัพย์ 90,904 87,487 91,515 87,663

จ่ายค่นเม่�อสิ�นระยะเวลา 83,389 99,721 83,389 99,737

บัตุรเงินฝาก 551 740 551 740

   รวม 182,167 193,956 182,779 194,150
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20.2 จำาแนกต่ามสิกุลเงินและถูิ�นที�อย์ู่ของผูู้้ฝาก

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ในปีรัะเทศ
ล้านบาท

ต่่างปีรัะเทศ
ล้านบาท

รัวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ตุ่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 177,407 1,547 178,954 185,504 1,540 187,044

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 2,467 390 2,857 6,022 325 6,347

เงินสกุลอ่�น 289 67 356 502 63 565

   รวม 180,163 2,004 182,167 192,028 1,928 193,956

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ในปีรัะเทศ
ล้านบาท

ต่่างปีรัะเทศ
ล้านบาท

รัวม
ล้านบาท

ในประเทศ
ล้านบาท

ตุ่างประเทศ
ล้านบาท

รวม
ล้านบาท

เงินบาท 178,019 1,547 179,566 185,698 1,540 187,238

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 2,467 390 2,857 6,022 325 6,347

เงินสกุลอ่�น 289 67 356 502 63 565

   รวม 180,775 2,004 182,779 192,222 1,928 194,150
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21.  รัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงิน (หน้ีสิิน)

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

ในปีรัะเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย 601 660

ธนาคารพาณ์ิชื่ย์ 28,728 16,824

สถึาบันการเงินเฉพาะกิจ 37 3,446

บริษััทเงินทุน บริษััทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษััทหลักทรัพย์ 16,551 14,548

สถึาบันการเงินอ่�น 2,861 7,064

     รวมในประเทศ 48,778 42,542

ต่่างปีรัะเทศ :

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 729 1,355

เงินสกุลอ่�น 5,890 3,198

     รวมตุ่างประเทศ 6,619 4,553

     รวมในประเทศและตุ่างประเทศ 55,397 47,095

22.  หน้ีสิินทางการัเงินที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัมผู้่านกำาไรัหรัือขาด้ทุน

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้ - 7,994

ตัุ�วแลกเงิน 17,744 20,955

   รวม 17,744 28,949
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งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลสะสมของการเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมท่�เป็นผ่ลจาก
   การเปล่�ยนแปลงความเส่�ยงด้านเครดิตุของหน่�สินท่�รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 441 85

ส่วนตุ่างระหว่างมูลค่าตุามบัญชื่่และมูลค่าตุามสัญญาท่�จะตุ้องจ่ายชื่ำาระเม่�อครบกำาหนด 2,922 4,059

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน
สรุปได้ดังน่�

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารม่หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝงอายุเริ�มแรก 5 ปี อ้างอิงกับอัตุราดอกเบ่�ย THBFIX 3 เด่อน 
ประเภท callable range accrual note ธนาคารจ่ายดอกเบ่�ยเป็นไปตุามเงื�อนไขท่�ระบุในสัญญา

ธนาคารได้ออกตัุ�วแลกเงินแบบ accreting ท่�ม่อนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซื้ึ�งอนุพันธ์แฝงค่อ
สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย ม่อายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารชื่ำาระดอกเบ่�ยในอัตุราระหว่างร้อยละ 1.78 - 5.18 ตุ่อปี
ชื่ำาระดอกเบ่�ยครั�งเด่ยว ณ์ วันครบกำาหนดไถึ่ถึอน โดยธนาคารได้ทำารายการสัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย กับกิจการ
อ่�นเพ้�อป้องกันความเส่�ยงด้านอัตุราดอกเบ่�ย

ในระหว่างปีธนาคารได้ม่การทยอยเปล่�ยนแปลงอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิงจาก THBFIX เป็น THOR สำาหรับตัุ�วแลกเงินแบบ  
accreting ท่�ม่อนุพันธ์แฝง เน่�องจากอัตุราดอกเบ่�ยอ้างอิง THBFIX จะถึูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2565 การเปล่�ยนแปลงดังกล่าว
ไม่ม่ผ่ลกระทบท่�เป็นสาระสำาคัญตุ่อข้อมูลทางการเงินสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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23.  ต่รัาสิารัหน้ีที�ออกและเงินกู้ย่์ม

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ในปีรัะเทศ
ต่่าง

ปีรัะเทศ รัวม ในประเทศ
ตุ่าง

ประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้

หุ้นกู้ระยะสั�นครบกำาหนดปี พ.ศ. 2564 
   อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 0.97 ตุ่อปี - - - 700 - 700

หุ้นกู้ระยะสั�นครบกำาหนดปี พ.ศ. 2565 
   อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 0.55 ตุ่อปี 800 - 800 - - -

หุ้นกู้ระยะสั�นครบกำาหนดปี พ.ศ. 2565 
   อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 0.70 ตุ่อปี 6,210 - 6,210 - - -

หุ้นกู้ด้้อย์สิิทธิั

ตุราสารหน่�ด้อยสิทธิ มูลค่าตุราไว้ 570 ล้านริงกิตุ
   ครบกำาหนดปี พ.ศ. 2569 อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 5.35 ตุ่อปี - - - - 4,238 4,238

ตุราสารหน่�ด้อยสิทธิ มูลค่าตุราไว้ 390 ล้านริงกิตุ
   ครบกำาหนดปี พ.ศ. 2571 อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 5.20 ตุ่อปี - 3,126 3,126 - 2,900 2,900

ตุราสารหน่�ด้อยสิทธิ มูลค่าตุราไว้ 550 ล้านริงกิตุ
   ครบกำาหนดปี พ.ศ. 2572 อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 4.15 ตุ่อปี - 4,408 4,408 - 4,090 4,090

ตุราสารหน่�ด้อยสิทธิ มูลค่าตุราไว้ 660 ล้านริงกิตุ
   ครบกำาหนดปี พ.ศ. 2574 อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 3.95 ตุ่อปี - 5,289 5,289 - - -

หุ้นกู้ที�มีอนุพันธั์แฝง

หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง 3,522 668 4,190 1,829 618 2,447

10,532 13,491 24,023 2,529 11,846 14,375

ต่ั�วแลกเงินที�มีอนุพันธั์แฝง

ตัุ�วแลกเงินท่�ม่อนุพันธ์แฝง 1,800 3,643 5,443 1,800 3,274 5,074

1,800 3,643 5,443 1,800 3,274 5,074

   รวม 12,332 17,134 29,466 4,329 15,120 19,449
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(ก)  วนัท่� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูร้ะยะสั�น จำานวน 7,010 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 700 ลา้นบาท)  
อตัุราดอกเบ่�ยระหวา่งรอ้ยละ 0.55 - 0.70 ตุอ่ป ี(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.97 ตุอ่ป)ี ชื่ำาระดอกเบ่�ยเม่�อครบกำาหนด 
หุ้นกู้ระยะสั�นม่อายุระหว่าง 4 - 9 เด่อน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 9 เด่อน) ครบกำาหนดในระหว่างเด่อนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565 ถึึงเด่อนมิถึุนายน พ.ศ. 2565 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : กรกฏิาคม พ.ศ. 2564)

(ข)  วนัท่� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมหุ่น้กูด้อ้ยสทิธ ิจำานวน 12,823 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11,228 ลา้นบาท)  
ดังน่�

• เม่�อวันท่� 29 ม่นาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำานวน 390 ล้านเหรียญริงกิตุมาเลเซื้่ย 
ตุามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพ้�อนับเป็นเงินกองทุนขั�นท่� 2 เพ้�อขายให้กับผู่้ลงทุนในตุ่างประเทศ จำานวน  
3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตุมาเลเซื้่ย อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 5.20 ตุ่อปี ตุลอดอาย ุ
หุ้นกู้ ชื่ำาระดอกเบ่�ยทุก 6 เด่อน หุ้นกู้ม่อายุ 10 ปี ครบกำาหนด ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารม่สิทธิไถึ่ถึอน 
ก่อนวันครบกำาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รับอนุญาตุจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 
ลายลักษัณ์์อักษัรตุามหนังส่อท่� ฝกก. 221/2561 ให้สามารถึนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชื่ั�นท่� 2

• เม่�อวันท่� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำานวน 550 ล้านเหรียญริงกิตุมาเลเซื้่ย  
ตุามโครงการหุน้กูด้อ้ยสทิธิเพ้�อนับเปน็เงนิกองทุนขั�นท่� 2 เพ้�อขายใหกั้บผู่ล้งทุนในตุา่งประเทศ ราคาเสนอขายหน่วยละ  
100 เหรียญริงกิตุมาเลเซื้่ย จำานวน 5,500,000 หน่วย อัตุราดอกเบ่�ยร้อยละ 4.15 ตุ่อปี ตุลอดอายุหุ้นกู ้
ชื่ำาระดอกเบ่�ยทุก 6 เด่อน หุ้นกู้ม่อายุ 10 ปี ครบกำาหนด ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารม่สิทธิไถึ่ถึอนก่อนวันครบกำาหนด
หลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รับอนุญาตุจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษัณ์์อักษัรตุามหนังส่อ
ท่� ฝกก. 527/2562 ให้สามารถึนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชื่ั�นท่� 2

• วันท่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำานวน 660 ล้านเหรียญริงกิตุมาเลเซื้่ยเพ้�อนับเป็น 
เงนิกองทุนขั�นท่� 2 จำานวน 6,600,000 หนว่ย ราคาหนว่ยละ 100 เหรยีญรงิกิตุมาเลเซ่ื้ย อตัุราดอกเบ่�ยรอ้ยละ 3.90 ตุอ่ปี  
ตุลอดอายุหุ้นกู้ ชื่ำาระดอกเบ่�ยทุก 6 เด่อน หุ้นกู้ม่อายุ 10 ปี ครบกำาหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารม่สิทธิไถึ่ถึอนก่อน 
วันครบกำาหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รับอนุญาตุจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น 
ลายลักษัณ์์อักษัรตุามหนังส่อท่� ฝนส1. 81/2564 ให้สามารถึนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชื่ั�นท่� 2

• วนัท่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดไ้ถึถ่ึอนหุน้กูด้อ้ยสทิธิ จำานวน 570 ลา้นเหรยีญรงิกิตุมาเลเซื้ย่ ครบกำาหนด 
ในปี พ.ศ. 2569 โดยธนาคารสามารถึไถึ่ถึอนก่อนกำาหนดได้ (ทั�งน่�ภายใตุ้เงื�อนไขของข้อกำาหนดสิทธิ) ธนาคาร 
ได้รับอนุญาตุจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษัณ์์อักษัร ตุามหนังส่อเลขท่� ฝนส1. 58/2564 การขอ 
ความเห็นชื่อบในการไถึ่ถึอนตุราสารด้อยสิทธิท่�นับเป็นเงินกองทุนชื่ั�นท่� 2 ก่อนครบกำาหนด

(ค) ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารม่หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง จำานวน 4,190 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 
2,447 ล้านบาท) ดังน่�

• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Maxi X-Change) จำานวน 1,438 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 45 ล้านบาท)  
ม่อายุ 3 เด่อน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 1 ปี) นับจากวันท่�ออกหุ้นกู้ โดยให้ผ่ลตุอบแทน ณ์ วันครบกำาหนดอายุ 
ตุามการเคล่�อนไหวของปัจจัยอ้างอิง

• ธนาคารออกหุน้กูท่้�มอ่นพุนัธแ์ฝงท่�อา้งอิงกบัหนว่ยลงทุน ประเภท Fund Link Note ท่�เปน็เงนิบาท จำานวน 548 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : เงินตุราตุ่างประเทศ จำานวน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ยบเท่า 17 ล้านบาท และ 
ท่�เป็นเงินบาท จำานวน 1,784 ล้านบาท) อายุ 3 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : อายุ 1 ถึึง 3 ปี) อัตุราผ่ลตุอบแทน 
จะข้�นอยู่กับการเคล่�อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
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• ธนาคารออกหุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับเหตุุการณ์์ท่�ม่ผ่ลตุ่อความสามารถึในการชื่ำาระหน่�ของบริษััทอ้างอิง 
credit linked note (CLN) จำานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ยบเท่า 668 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :  
จำานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ยบเท่า 601 ล้านบาท) อายุ 3 ปี ผู่้ถ่ึอ CLN จะได้รับดอกเบ่�ยและจำานวนเงิน
ไถึ่ถึอนในวันท่�ครบกำาหนดตุามเงื�อนไขท่�ระบุในสัญญา โดยตุ้องไม่ม่เหตุุการณ์์ตุามท่�ระบุไว้ในสัญญาเกิดข้�นกับ
กิจการอ้างอิง

• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝงท่�อ้างอิงกับดัชื่น่หลักทรัพย์ (Equity Shark Fin Bull Structured Debenture)  
จำานวน 1,536 ล้านบาท ผู่้ถ่ึอหุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝงจะได้รับชื่ำาระค่นเงินตุ้นเม่�อครบกำาหนดอายุตุามท่�ระบุไว้  
(Scheduled Maturity Date) โดยการชื่ำาระเงินดังกล่าวข้�นอยู่กับความเคล่�อนไหวของระดับของดัชื่น่หลักทรัพย์
อ้างอิง

(ง) ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารม่ตัุ�วแลกเงินอนุพันธ์ท่�อ้างอิงกับเหตุุการณ์์ท่�ม่ผ่ลตุ่อความสามารถึ 
ในการชื่ำาระหน่�ของบรษัิัทอา้งอิง credit linked bill of exchange (CLN) จำานวน 5,443 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 :  
จำานวน 5,074 ล้านบาท) ดังน่�

• ธนาคารออก CLN จำานวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จำานวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู่้ถึ่อ CLN  
จะได้รับดอกเบ่�ยทั�งหมดในวันท่�ชื่ำาระดอกเบ่�ยและจะได้รับจำานวนเงินไถึ่ถึอนในวันท่�ครบกำาหนด โดยตุ้องไม่ม่เหตุุการณ์์ 
ตุามท่�ระบุไว้ในสัญญาเกิดข้�นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารชื่ำาระดอกเบ่�ยในอัตุราระหว่างร้อยละ 3.75 ถึึง ร้อยละ 4.01 
ตุ่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 3.75 ถึึงร้อยละ 4.01 ตุ่อปี) ชื่ำาระดอกเบ่�ยทุก 6 เด่อน

• ธนาคารออก CLN จำานวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ยบเท่า 3,643 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จำานวน  
109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ยบเท่า 3,274 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 ถึึง 15 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :  
8 ถึึง 15 ปี) ผู่้ถ่ึอ CLN จะได้รับดอกเบ่�ยและจำานวนเงินไถึ่ถึอนในวันท่�ครบกำาหนดตุามเงื�อนไขท่�ระบุในสัญญา  
โดยตุ้องไม่ม่เหตุุการณ์์ตุามท่�ระบุไว้ในสัญญาเกิดข้�นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารชื่ำาระดอกเบ่�ยในอัตุราระหว่าง  
6M LIBOR + 1.6597% ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ตุ่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 6M LIBOR + 1.6597%  
ถึึง 6M LIBOR + 2.3925% ตุ่อปี) ชื่ำาระดอกเบ่�ยทุก 6 เด่อน

24.  ปีรัะมาณการัหน้ีสิิน

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเผ่่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นของภาระ
   ผู่กพันวงเงินสินเชื่่�อ และสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 968 811 975 814

ประมาณ์การผ่ลขาดทุนท่�อาจเกิดข้�นจากคด่ฟ้องร้อง 26 44 26 44

ประมาณ์การหน่�สินผ่ลประโยชื่น์ของพนักงาน 1,628 1,805 1,475 1,635

ประมาณ์การหน่�สินท่�เกิดข้�นจากค่ารื�อถึอน 18 20 15 20

   รวมประมาณ์การหน่�สิน 2,640 2,680 2,491 2,513
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ประมาณ์การหน่�สินผ่ลประโยชื่น์พนักงาน

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผู่กพันจากผ่ลประโยชื่น์ของพนักงาน 1,628 1,805 1,475 1,635

การเคล่�อนไหวของประมาณ์การหน่�สินผ่ลประโยชื่น์ของพนักงาน ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาตุ้นปี 1,805 1,852 1,635 1,694

ตุ้นทุนบริการปัจจุบัน 157 167 139 152

ผ่ลตุ่างจากการจ่ายชื่ำาระผ่ลประโยชื่น์พนักงาน (1) (6) (1) (6)

ตุ้นทุนดอกเบ่�ย 30 25 27 23

การวัดมูลค่าใหม่ :

(กำาไร) ขาดทุนท่�เกิดจากการเปล่�ยนแปลงของ

    สมมตุิฐานทางการเงิน (220) (46) (191) (40)

    ประสบการณ์์ 4 7 7 (9)

หัก  ผ่ลประโยชื่น์บำาเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี (147) (194) (141) (179)

    ยอดคงเหล่อปลายปี 1,628 1,805 1,475 1,635

ค่าใชื่้จ่ายผ่ลประโยชื่น์พนักงานท่�รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

สิำาหรัับปีีสิิ�นสุิด้ วันที� 31 ธัันวาคม สิำาหรัับปีีสิิ�นสุิด้ วันที� 31 ธัันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตุ้นทุนบริการปัจจุบัน 157 167 139 152

ผ่ลตุ่างจากการจ่ายชื่ำาระผ่ลประโยชื่น์พนักงาน (1) (6) (1) (6)

ตุ้นทุนดอกเบ่�ย 30 25 27 23

   รวม 186 186 165 169
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สมมตุิฐานท่�สำาคัญตุามหลักคณ์ิตุศาสตุร์ประกันภัยท่�ใชื่้ในการคำานวณ์ สรุปได้ดังน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อัตุราคิดลด รั้อย์ละ 2.40 ร้อยละ 1.80 

อัตุราการข้�นเงินเด่อน รั้อย์ละ 5.00 ร้อยละ 6.00

อัตุราการตุายก่อนเกษั่ยณ์อายุ รั้อย์ละ 75.00

ของ Thai Mortality Ordinary Table 

2017

ร้อยละ 75.00

ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017

อัตุราการทุพพลภาพ รั้อย์ละ 10.00

ของอัต่รัาการัต่าย์ก่อนเกษีีย์ณอาย์ุ

(the pre-retirement mortality rate)

ร้อยละ 10.00

ของอัตุราการตุายก่อนเกษั่ยณ์อายุ

(the pre-retirement mortality rate)

อัตุราการถึอนเงินก่อนเกษั่ยณ์อายุ พนักงานที�มีสิิทธิัได้้รัับเงินบำาเหน็จ: 

รั้อย์ละ 2.865 ของ Thai Withdrawal 

Table

พนักงานอ่�น (นอกจากคนที�มีสิิทธิัได้้รัับ

เงินบำาเหน็จ): รั้อย์ละ 75 ของ 

Thai Withdrawal Table 

พนักงานท่�ม่สิทธิได้รับเงินบำาเหน็จ: 

ร้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table

พนักงานอ่�น (นอกจากคนท่�ม่สิทธิได้รับ

เงินบำาเหน็จ): ร้อยละ 75 ของ

 Thai Withdrawal Table 

เกษ่ัยณ์อายุ อาย์ุ 60 ปีี อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตุิฐานหลักในการคำานวณ์

งบการัเงินรัวม

ผ่ลกระทบตุ่อภาระผู่กพันโครงการผ่ลประโยชื่น์ท่�กำาหนดไว้

การเปล่�ยนแปลงในข้อสมมตุิ การเพ่�มข้�นของข้อสมมตุิ การลดลงของข้อสมมตุิ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อัตุราคิดลดเฉล่�ย รั้อย์ละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลด้ลง
รั้อย์ละ 3.63  

ลดลง
ร้อยละ 4.03  

เพ่�มข้้น 
รั้อย์ละ 3.87

เพ่�มข้�น 
ร้อยละ 4.29

อัตุราการเพ่�มข้�นของเงินเด่อนเฉล่�ย รั้อย์ละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพ่�มข้้น 
รั้อย์ละ 8.35

เพ่�มข้�น 
ร้อยละ 9.40

ลด้ลง 
รั้อย์ละ 7.44

ลดลง 
ร้อยละ 8.38

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

ผ่ลกระทบตุ่อภาระผู่กพันโครงการผ่ลประโยชื่น์ท่�กำาหนดไว้

การเปล่�ยนแปลงในข้อสมมตุิ การเพ่�มข้�นของข้อสมมตุิ การลดลงของข้อสมมตุิ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อัตุราคิดลดเฉล่�ย รั้อย์ละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลด้ลง
รั้อย์ละ 3.49  

ลดลง
ร้อยละ 3.87  

เพ่�มข้้น 
รั้อย์ละ 3.72

เพ่�มข้�น 
ร้อยละ 4.07

อัตุราการเพ่�มข้�นของเงินเด่อนเฉล่�ย รั้อย์ละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพ่�มข้้น 
รั้อย์ละ 8.03

เพ่�มข้�น 
ร้อยละ 9.02

ลด้ลง 
รั้อย์ละ 7.19

ลดลง 
ร้อยละ 8.10

การวเิคราะหค์วามออ่นไหวขา้งตุน้น่�อา้งองิจากการเปล่�ยนแปลงขอ้สมมตุ ิขณ์ะท่�ใหข้อ้สมมตุอิ่�นคงท่� ในทางปฏิิบตัุสิถึานการณ์์ 
ดังกล่าวยากท่�จะเกิดข้�น และการเปล่�ยนแปลงในข้อสมมติุอาจม่ความสัมพันธ์กัน ในการคำานวณ์การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ของภาระผู่กพันผ่ลประโยชื่น์ท่�กำาหนดไว้ท่�ม่ผ่ลตุ่อการเปล่�ยนแปลงในข้อสมมติุหลักได้ใชื่้วิธ่เด่ยวกับการคำานวณ์ภาระผู่กพัน
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ผ่ลประโยชื่น์พนักงานท่�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผู่กพันโครงการผ่ลประโยชื่น์ท่�กำาหนดไว้คำานวณ์
ด้วยวิธ่คิดลดแตุ่ละหน่วยท่�ประมาณ์การไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ์ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)
วิธ่การและประเภทของข้อสมมตุิท่�ใชื่้ในการจัดทำาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปล่�ยนแปลงจากปีก่อน

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาถึัวเฉล่�ยถึ่วงนำ�าหนักของภาระผู่กพันตุามโครงการผ่ลประโยชื่น์ค่อ 9.64 ปี  
(วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 10.91 ปี)

การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชื่ำาระผ่ลประโยชื่น์เม่�อเกษ่ัยณ์อายุท่�ไม่ม่การคิดลด

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

น้อย์กว่า 1 ปีี รัะหว่าง 1 - 5 ปีี เกินกว่า 5 ปีี รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลประโยชื่น์เม่�อเกษ่ัยณ์อายุ 143 463 1,368 1,974

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลประโยชื่น์เม่�อเกษ่ัยณ์อายุ 165 429 1,521 2,115

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

น้อย์กว่า 1 ปีี รัะหว่าง 1 - 5 ปีี เกินกว่า 5 ปีี รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลประโยชื่น์เม่�อเกษ่ัยณ์อายุ 136 433 1,206 1,775

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลประโยชื่น์เม่�อเกษ่ัยณ์อายุ 163 338 1,440 1,941
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25.  หนี้สิินอ่�น

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่�สินอ่�นระหว่างรอการโอนบัญชื่่  911  1,021  911  950 

ดอกเบ่�ยค้างจ่าย  396  534  396  534 

ค่าใชื่้จ่ายค้างจ่าย  1,438  993  1,280  894 

ภาษั่เงินได้นิตุิบุคคลค้างจ่าย  502  208  398  109 

ภาษั่หัก ณ์ ท่�จ่ายรอนำาส่ง  48  69  42  65 

ภาษั่ขายรอนำาส่ง 89  106 13  7 

รายได้รอการรับรู้จากสัญญาประกันภัย 236  -  158  - 

อ่�นๆ 383  196 96  96 

   รวม 4,003 3,127 3,294 2,655

26.  การัหักกลบสิินทรััพย์์ทางการัเงินและหน้ีสิินทางการัเงิน

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

ผู้ลกรัะทบของสิิทธิัในการัหักกลบ
ต่่องบแสิด้งฐานะการัเงิน

มูลค่าที�เกี�ย์วข้องที�ไม่ได้้
ถููกนำามาหักกลบ

มูลค่าข้ันต่้น

มูลค่าที�นำา
มาหักกลบ
ในงบแสิด้ง

ฐานะการัเงิน

มูลค่าสิุทธัิ
ที�แสิด้งใน
งบแสิด้ง

ฐานะการัเงิน

มูลค่า
ที�อยู์่ภาย์ใต่้

ข้อต่กลง
หลักของ

การัหักกลบ

มูลค่า
หลักปีรัะกัน
ทางการัเงิน
ที�เกี�ย์วข้อง มูลค่าสิุทธัิ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน

ธุรกรรมซื้่�อหลักทรัพย์โดยม่สัญญาว่าจะขายค่น 3,603 - 3,603 - (3,454) 149

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 46,419 - 46,419 (26,595) (11,427) 8,397

   รวม 50,022 - 50,022 (26,595) (14,881) 8,546

หน่�สินทางการเงิน

ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยม่สัญญาว่าจะซื้่�อค่น (26,222) - (26,222) 25,566 - (656)

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (42,708) - (42,708) 26,595 11,589 (4,524)

   รวม (68,930) - (68,930) 52,161 11,589 (5,180)
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งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

ผ่ลกระทบของสิทธิในการหักกลบ
ตุ่องบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าท่�เก่�ยวข้องท่�ไม่ได้
ถึูกนำามาหักกลบ

มูลค่าขั�นตุ้น

มูลค่าท่�นำา
มาหักกลบ
ในงบแสดง

ฐานะการเงิน

มูลค่าสุทธิ
ท่�แสดงใน
งบแสดง

ฐานะการเงิน

มูลค่า
ท่�อยู่ภายใตุ้

ข้อตุกลง
หลักของ

การหักกลบ

มูลค่า
หลักประกัน
ทางการเงิน
ท่�เก่�ยวข้อง มูลค่าสุทธิ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการัเงิน

ธุรกรรมซื้่�อหลักทรัพย์โดยม่สัญญาว่าจะขายค่น 1,800 - 1,800 - (1,570) 230

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 57,561 - 57,561 (35,195) (11,198) 11,168

   รวม 59,361 - 59,361 (35,195) (12,768) 11,398

หน้ีสิินทางการัเงิน

ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยม่สัญญาว่าจะซื้่�อค่น (9,862) - (9,862) 9,368 - (494)

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (57,221) - (57,221) 35,140 14,876 (7,205)

   รวม (67,083) - (67,083) 44,508 14,876 (7,699)

สิัญญาการัหักกลบ - ที�ย์ังไม่ได้้ถููกนำามาหักกลบในงบการัเงิน 

ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ธนาคารม่สัญญากับคู่ค้าในสัญญาอนุพันธ์เก่�ยวกับ ข้อตุกลงหลักของ ISDA ซื้ึ�งกำาหนดให้ในสถึานการณ์์ท่�เก่�ยวข้องกับ
เครดิตุท่�กำาหนดไว้ เชื่่น การผ่ิดนัดชื่ำาระ จำานวนสุทธิด้านรับหรือด้านจ่ายชื่ำาระในสกุลเงินเด่ยวกันกับคู่สัญญาดังกล่าว 
จะกลายเป็นจำานวนท่�จะตุ้องรับชื่ำาระหรือจ่ายชื่ำาระสุทธิและสัญญาอ่�นๆ ท่�เก่�ยวข้องจะถึูกยกเลิกไป เน่�องจากรายการดังกล่าว
ไม่ถึ่อเป็นสิทธิตุามกฎหมาย ณ์ ปัจจุบันในการรับหรือจ่ายชื่ำาระสุทธิ กลุ่มกิจการจึงได้แสดงรายการดังกล่าวแยกตุ่างหาก
กันในงบการเงิน

ธุรกรรมซื้่�อค่น
ธนาคารม่สัญญากับคู่ค้าในสัญญาธุรกรรมซื้่�อ/ขายหลักทรัพย์โดยม่สัญญาว่าจะขาย/ซื้่�อค่นเก่�ยวกับสัญญามาตุรฐาน  
TBMA/ISMA GMRA กำาหนดให้ม่การโอนกรรมสิทธิ�ของหลักประกันจากผู่้กู้ไปยังผู่้ให้กู้ในวันเริ�มสัญญา หากเกิด 
การผ่ิดนัดชื่ำาระหน่� ผู่้ให้กู้ไม่ตุ้องดำาเนินการเพ้�อบังคับหลักประกันจากผู่้กู้ แตุ่สามารถึยึดหลักประกันดังกล่าวไว้ได้เลย  
แตุ่เน่�องจากรายการดังกล่าวม่เน่�อหาเป็นการกู้ย่มท่�ม่หลักประกัน ธนาคารจึงได้แสดงรายการดังกล่าวแยกตุ่างหากกัน 
ในงบการเงิน
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27.  ทุนเรัือนหุ้น

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน
ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท

ทุนจด้ทะเบีย์น

ณ์ วันตุ้นปี - หุ้นสามัญ 34,822 17,411 34,822 17,411

การออกหุ้นใหม่ - - - -

ณ์ วันปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411

ทุนที�ออกและช้ำารัะแล้ว

ณ์ วันตุ้นปี - หุ้นสามัญ 34,822 17,411 34,822 17,411

การออกหุ้นใหม่ - - - -

ณ์ วันปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411

28.  เงินปีันผู้ลจ่าย์

เม่�อวันท่� 7 พฤษัภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารม่การจ่ายเงินปันผ่ลจากผ่ลการดำาเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู่้ถ่ึอหุ้น ในอัตุราหุ้นละ  
0.005 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน 174 ล้านบาท ตุามมติุอนุมัตุิของท่�ประชืุ่มสามัญผู่้ถ่ึอหุ้นประจำาปีเม่�อวันท่� 12 เมษัายน
พ.ศ. 2564

เม่�อวันท่� 24 เมษัายน พ.ศ. 2563 ธนาคารม่การจ่ายเงินปันผ่ลจากผ่ลการดำาเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู่้ถ่ึอหุ้น ในอัตุราหุ้นละ 
0.005 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 174 ล้านบาท ตุามมตุิอนุมัตุิของท่�ประชืุ่มคณ์ะกรรมการเม่�อวันท่� 26 ม่นาคม พ.ศ. 2563 

เม่�อวันท่� 7 พฤษัภาคม พ.ศ. 2563 บริษััท เวิลด์ล่ส จำากัด ม่การจ่ายเงินปันผ่ลจากผ่ลการดำาเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู่้ถ่ึอหุ้น  
ในอัตุราหุ้นละ 3.03 บาท จำานวน 24 ล้านหุ้น อัตุราหุ้นละ 0.7575 บาท จำานวน 20 ล้านหุ้น และอัตุราหุ้นละ 0.7583 บาท
จำานวน 16 ล้านหุ้น รวมเป็นจำานวนเงิน 100 ล้านบาท ตุามมติุอนุมัตุิของท่�ประชุื่มสามัญผู่้ถึ่อหุ้นประจำาปีเม่�อวันท่� 30 เมษัายน
พ.ศ. 2563

เม่�อวันท่� 25 มิถึุนายน พ.ศ. 2563 บริษััท ซื้่ไอเอ็มบ่ ไทย ออโตุ้ จำากัด ม่การจ่ายเงินปันผ่ลจากผ่ลการดำาเนินงานปี 2562  
ให้แก่ผู่้ถ่ึอหุ้น ในอัตุราหุ้นละ 4.10 บาท ของมูลค่าหุ้นท่�ชื่ำาระแล้ว รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 625 ล้านบาท ตุามมติุอนุมัตุิของ 
ท่�ประชุื่มคณ์ะกรรมการเม่�อวันท่� 29 เมษัายน พ.ศ. 2563
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29.  สิำารัองต่ามกฎหมาย์

ตุามพระราชื่บัญญัตุิบริษััทมหาชื่นจำากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตุ้องจัดสรรเงินสำารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ
ประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถึ้าม่) จนกว่าสำารองดังกล่าวม่จำานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบ่ยน โดย
สำารองดังกล่าวไม่สามารถึนำามาจ่ายเงินปันผ่ลได้

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารม่ทุนสำารองตุามกฎหมายรวมทั�งสิ�น 574 ล้านบาท (วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 : 536 ล้านบาท)

30.  เงินกองทุนที�ต่้องด้ำารังไว้ต่ามกฎหมาย์

วัตุถุึประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุน ค่อ การดำารงไว้ซื้ึ�งความสามารถึในการดำาเนินงานอย่างตุ่อเน่�องและการดำารง
เงินกองทุนตุามกฎหมายตุามพระราชื่บัญญัตุิธุรกิจสถึาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซื้ึ�งประกอบด้วย

พ.ศ. 2564

อัต่รัาสิ่วน 
เงินกองทุนต่่อ
สิินทรััพย์์เสิี�ย์ง พ.ศ. 2563

อัตุราส่วน 
เงินกองทุนตุ่อ
สินทรัพย์เส่�ยง

เงินกองทุนสิำาหรัับกลุ่มธุัรักิจทางการัเงิน ล้านบาท รั้อย์ละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนช้ั้นที� 1

ทุนชื่ำาระแล้ว 17,411 17,411

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 10,146 10,146

เงินสำารองตุามกฎหมาย 574 536

กำาไรสุทธิคงเหล่อจากการจัดสรร 12,700 12,011

องค์ประกอบอ่�นของส่วนของเจ้าของ 1,032 1,700

รายการหักจากกองทุนชัื่�นท่� 1 (2,070) (2,184)

   รวมเงินกองทุนชัื่�นท่� 1 39,793 16.34 39,620 15.60

เงินกองทุนช้ั้นที� 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 12,388 12,262

เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดชื่ั�นปกตุิ 2,246 2,424

   รวมเงินกองทุนชัื่�นท่� 2 14,634 6.01 14,686 5.78

   รวมเงินกองทุนตุามกฎหมาย 54,427 22.35 54,306 21.38
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พ.ศ. 2564

อัต่รัาสิ่วน 
เงินกองทุนต่่อ
สิินทรััพย์์เสิี�ย์ง พ.ศ. 2563

อัตุราส่วน 
เงินกองทุนตุ่อ
สินทรัพย์เส่�ยง

เงินกองทุนสิำาหรัับธันาคารั ล้านบาท รั้อย์ละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนช้ั้นที� 1

ทุนชื่ำาระแล้ว 17,411 17,411

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 10,146 10,146

เงินสำารองตุามกฎหมาย 574 536

กำาไรสุทธิคงเหล่อจากการจัดสรร 10,095 9,520

องค์ประกอบอ่�นของส่วนของเจ้าของ 1,075 1,743

รายการหักจากกองทุนชื่ั�นท่� 1 (1,409) (1,327)

   รวมเงินกองทุนชื่ั�นท่� 1 37,892 15.70 38,029 14.94

เงินกองทุนช้ั้นที� 2

หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว 12,388 12,262

เงินสำารองสำาหรับสินทรัพย์จัดชื่ั�นปกตุิ 2,321 2,531

   รวมเงินกองทุนชื่ั�นท่� 2 14,709 6.10 14,793 5.81

   รวมเงินกองทุนตุามกฎหมาย 52,601 21.80 52,822 20.75

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพ่�ม เพ้�อรองรับการให้สินเชื่่�อแก่กลุ่มลูกหน่� 
รายใหญ่ของธนาคาร ม่จำานวน 52,601 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จำานวน 52,822 ล้านบาท)

ธนาคารดำารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องเพ้�อรองรับสถึาณ์การณ์์ด้านสภาพคล่องท่�ม่ความรุนแรง 
ตุามหลักเกณ์ฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เก่�ยวกับการกำากับดูแลเงินกองทุนภายใตุ้หลักเกณ์ฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และการกำากับดูแลเงินกองทุนภายใตุ้หลักเกณ์ฑ์ Basel III ซื้ึ�งจะเปิดเผ่ยข้อมูลเก่�ยวกับการดำาร 
งเงินกองทุน ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตุามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผ่ยข้อมูล 
เก่�ยวกับการดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณ์ิชื่ย์เรื�องหลักเกณ์ฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่มและการเปิดเผ่ยข้อมูล 
การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ้�อรองรับสถึานการณ์์ท่�ม่ความรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เด่อน 
นับตุั�งแตุ่วันท่�ในงบแสดงฐานะการเงิน

31.  การัจ่าย์โด้ย์ใช้้หุ้นเปี็นเกณฑ์์

แผู้นจูงใจรัะย์ะย์าว (Long Term Incentive Plan, “LTIP”)
LTIP เป็นแผ่นจูงใจระยะยาว ซื้ึ�งเริ�มใน เด่อนมิถึุนายน พ.ศ. 2564 ดำาเนินการโดย CIMB Group Holdings Berhad  
โดยจะมอบหุ้นสามัญและสิทธิซื้่�อหุ้นให้แก่พนักงานท่�ม่สิทธิของ CIMB Group Holdings Berhad  และบริษััทในเครือรวมถึึง 
พนักงานของธนาคาร สิทธิในการเข้าร่วมแผ่น LTIP จะข้�นอยู่กับดุลยพ่นิจของคณ์ะกรรมการ LTIP ของ CIMB Group 
Holdings Berhad หุ้นและสิทธิซื้่�อหุ้นท่�ได้รับ จะเป็นไปตุามขั�นตุอนตุามวันท่�กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยข้�นอยู่กับเงื�อนไข 
การจ้างงานและผ่ลการปฏิิบัตุิงานท่�ตุ่อเน่�อง 
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มูลค่ายุตุิธรรมถึัวเฉล่�ยของหุ้นสามัญและสิทธิซื้่�อหุ้นท่�ให้ในระหว่างงวดเท่ากับ 4.65 เหรียญริงกิตุมาเลเซื้่ยตุ่อหุ้นและ 0.45 
เหรียญริงกิตุมาเลเซื้่ยตุ่อสิทธิซื้่�อหุ้น

แผู้นการัให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)
EOP เป็นแผ่นการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซื้ึ�งเริ�มในเด่อนม่นาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามัญของ 
CIMB Group Holdings Berhad บริษััทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB แก่พนักงานท่�เข้าเงื�อนไข 

ผู่้ม่สิทธิตุาม EOP จะตุ้องได้รับการพ่จารณ์าจากคณ์ะกรรมการพ่จารณ์าค่าตุอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad 
และหุ้นจะถูึกส่งมอบให้กับพนักงานตุามวันท่�กำาหนดโดยพนักงานยังคงเป็นพนักงานของธนาคารอยู่

หากม่การเลิกจ้างพนักงานท่�ไม่ใชื่่การเกษ่ัยณ์อายุ ทุพพลภาพ หรือการตุาย หุ้นคงเหล่อท่�ยังไม่ได้จัดสรรแก่พนักงานจะถึูก
จำาหน่ายในราคาตุลาด รายได้จากการขายจะถูึกส่งกลับไปยังธนาคาร ถึ้าม่การเกษ่ัยณ์อายุ ทุพพลภาพ หรือการตุายของ
พนักงานท่�ม่หุ้นคงเหล่อยังไม่ได้จัดสรร หุ้นตุามสิทธิจะถูึกจัดสรรแก่พนักงานหรือผู่้ได้รับผ่ลประโยชื่น์ท่�กำาหนดในวันท่�ม่การ
เกษ่ัยณ์อายุ ทุพพลภาพ หรือตุาย

มูลค่ายุตุิธรรมถึัวเฉล่�ยของการให้หุ้นทุนในระหว่างงวด/ ปี ซื้ึ�งถึูกซื้่�อในชื่่วงเวลาท่�กำาหนดก่อนหน้าเพ้�อให้แก่พนักงาน 
ท่�เข้าเงื�อนไขตุามแผ่นการให้หุ้นทุนเท่ากับ 4.20 เหรียญริงกิตุมาเลเซ่ื้ยตุ่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 3.52 เหรียญริงกิตุ 
มาเลเซื้่ยตุ่อหุ้น)

การเปล่�ยนแปลง/เคล่�อนไหวของจำานวนสิทธิซื้่�อหุ้นตุามแผ่นจูงใจระยะยาวและราคาใชื่้สิทธิถึัวเฉล่�ยถึ่วงนำ�าหนักท่�เก่�ยวข้อง
 ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

รัาคาใช้้สิิทธิั

ซ้่ีอหุ้นถูัวเฉลี�ย์ จำานวนสิิทธิัซ้่ีอหุ้น
เหรัีย์ญรัิงกิต่มาเลเซีีย์

ต่่อหุ้น

พันหน่วย์

ให้สิทธิเพ่�มระหว่างปี 4.96 18,348

สิ�นสุดระยะเวลาใชื่้สิทธิ/ ริบค่นระหว่างปี 4.96 (545)

   ยอดคงเหล่อปลายปี 4.96 17,803

การเปล่�ยนแปลง/เคล่�อนไหวของจำานวนหุ้นสามัญตุามแผ่นการให้หุ้นทุนและแผ่นจูงใจระยะยาว ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

จำานวนหุ้นสิามัญ จำานวนหุ้นสามัญ
พันหน่วย์ พันหน่วย

ยอดคงเหล่อตุ้นปี 1,429 1,249

ให้สิทธิเพ่�มระหว่างปี 1,636 1,191

ใชื่้สิทธิระหว่างปี (1,011) (1,011)

   ยอดคงเหล่อปลายปี 2,054 1,429
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สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารม่ค่าใชื่้จ่ายสำาหรับการจ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์จำานวน 41 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 26 ล้านบาท) และธนาคารม่สำารองการจ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์จำานวน 43 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 : 33 ล้านบาท)

32.  ฐานะและผู้ลการัด้ำาเนินงานที�สิำาคัญจำาแนกต่ามธุัรักรัรัมในปีรัะเทศและต่่างปีรัะเทศ

32.1 ฐานะจำาแนกต่ามปีรัะเภทธัุรักรัรัม

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ธัุรักรัรัม ธัุรักรัรัม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในปีรัะเทศ ต่่างปีรัะเทศ รัวม ในประเทศ ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 398,163 351 398,514 410,163 364 410,527

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 9,109 347 9,456 5,995 362 6,357

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 31,303 - 31,303 35,234 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 46,419 - 46,419 57,561 - 57,561

เงินลงทุนสุทธิ 74,281 - 74,281 61,493 - 61,493

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และ
   ดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ 207,849 - 207,849 221,844 - 221,844

เงินรับฝาก 182,165 2 182,167 193,950 6 193,956

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงิน (หน่�สิน) 55,397 - 55,397 47,095 - 47,095

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุน 17,744 - 17,744 28,949 - 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 42,708 - 42,708 57,221 - 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 29,466 - 29,466 19,449 - 19,449

402   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ธัุรักรัรัม ธัุรักรัรัม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในปีรัะเทศ ต่่างปีรัะเทศ รัวม ในประเทศ ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 394,528 351 394,879 407,335 364 407,699

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 8,915 347 9,262 5,827 362 6,189

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน 31,303 - 31,303 35,234 - 35,234

สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 46,419 - 46,419 57,561 - 57,561

เงินลงทุนสุทธิ 74,279 - 74,279 61,491 - 61,491

เงินลงทุนในบริษััทย่อยสุทธิ 2,904 - 2,904 2,933 - 2,933

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และ
   ดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ 202,709 - 202,709 217,576 - 217,576

เงินรับฝาก 182,777 2 182,779 194,144 6 194,150

รายการระหว่างธนาคาร
   และตุลาดเงิน (หน่�สิน) 55,397 - 55,397 47,095 - 47,095

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่า
   ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่าน
   กำาไรหรือขาดทุน 17,744 - 17,744 28,949 - 28,949

หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 42,708 - 42,708 57,221 - 57,221

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม 29,466 - 29,466 19,449 - 19,449
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32.2 ผู้ลการัด้ำาเนินงานจำาแนกต่ามธัุรักรัรัม

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ธัุรักรัรัม ธัุรักรัรัม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในปีรัะเทศ ต่่างปีรัะเทศ รัวม ในประเทศ ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ่�ย 12,645 - 12,645 15,010 2 15,012

ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ย (2,694) - (2,694) (4,072) - (4,072)

รายได้ดอกเบ่�ยสุทธิ 9,951 - 9,951 10,938 2 10,940

รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการสุทธิ 1,593 - 1,593 1,256 - 1,256

รายได้จากการดำาเนินงานอ่�นๆ 2,805 (2) 2,803 2,731 - 2,731

ค่าใชื่้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่�นๆ (8,166) (10) (8,176) (8,887) (12) (8,899)

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (3,319) - (3,319) (4,468) - (4,468)

   กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษั่เงินได้ 2,864 (12) 2,852 1,570 (10) 1,560

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ธัุรักรัรัม ธัุรักรัรัม ธุรกรรม ธุรกรรม
ในปีรัะเทศ ต่่างปีรัะเทศ รัวม ในประเทศ ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ่�ย 9,387 - 9,387 11,200 2 11,202

ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ย (2,693) - (2,693) (4,055) - (4,055)

รายได้ดอกเบ่�ยสุทธิ 6,694 - 6,694 7,145 2 7,147

รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการสุทธิ 921 - 921 793 - 793

รายได้จากการดำาเนินงานอ่�นๆ 2,366 (2) 2,364 2,941 - 2,941

ค่าใชื่้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่�นๆ (5,978) (10) (5,988) (6,491) (12) (6,503)

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (2,399) - (2,399) (1,852) - (1,852)

   กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษั่เงินได้ 1,604 (12) 1,592 2,536 (10) 2,526
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33.  รัาย์ได้้ด้อกเบ้ีย์

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 18 71 17 70

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่�อค้า 360 375 360 375

เงินลงทุนในตุราสารหน่� 1,048 1,110 1,048 1,110

เงินให้สินเชื่่�อ 7,166 8,519 7,917 9,562

การให้เชื่่าซ่ื้�อและสัญญาเชื่่าการเงิน 4,008 4,852 - -

อ่�นๆ 45 85 45 85

   รายได้ดอกเบ่�ย 12,645 15,012 9,387 11,202

34.  ค่าใช้้จ่าย์ด้อกเบ้ีย์

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินรับฝาก 1,299 2,359 1,299 2,360

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน 206 337 206 337

เงินนำาส่งสถึาบันคุ้มครองเงินฝาก 20 22 20 22

เงินนำาส่งกองทุนฟ้�นฟูและพัฒนาระบบสถึาบันการเงิน 545 576 545 576

ตุราสารหน่�ท่�ออก

   - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 466 488 466 488

   - ตัุ�วแลกเงินท่�ม่อนุพันธ์แฝง 58 86 58 86

   - หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง 26 121 26 121

   - หุ้นกู้ 31 18 31 1

อ่�นๆ 43 65 42 64

   ค่าใชื่้จ่ายดอกเบ่�ย 2,694 4,072 2,693 4,055
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35.  รัาย์ได้้ค่าธัรัรัมเนีย์มและบรัิการัสิุทธัิ

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการคำ�าประกัน 53 81 53 88

รายได้ค่าธรรมเน่ยมบัตุรเอท่เอ็ม 15 16 15 16

รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน 1,331 966 795 612

รายได้ค่าธรรมเน่ยมจัดการ - 11 - 11

รายได้ค่าธรรมเน่ยมในการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์ 261 257 261 257

รายได้ค่าธรรมเน่ยมในการตุิดตุามทวงถึามหน่� 45 49 - -

รายได้ค่าธรรมเน่ยมจากการชื่ำาระค่าสินค้าและบริการ 77 84 11 1

อ่�นๆ 241 166 187 167

      รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการ 2,023 1,630 1,322 1,152

ค่าใชื่้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ

ค่าธรรมเน่ยมในการติุดตุามหน่� (208) (209) (208) (209)

ค่าธรรมเน่ยมตูุ้เอท่เอ็ม (26) (22) (26) (22)

อ่�นๆ (196) (143) (167) (128)

      ค่าใชื่้จ่ายค่าธรรมเน่ยมและบริการ (430) (374) (401) (359)

รายได้ค่าธรรมเน่ยมและบริการสุทธิ 1,593 1,256 921 793
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36.  กำาไรัสุิทธิัจากเครัื�องม่อทางการัเงินที�วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัมผู้่านกำาไรัหรัือขาด้ทุน

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

กำาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ้�อค้าและปริวรรตุเงินตุราตุ่างประเทศ

เงินตุราตุ่างประเทศและตุราสารอนุพันธ์ด้านอัตุราแลกเปล่�ยน 1,128 390

ตุราสารอนุพันธ์ด้านอัตุราดอกเบ่�ย (710) 643

ตุราสารหน่� 2,407 1,201

ตุราสารทุน 9 8

อ่�นๆ 26 (5)

กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพ้�อค้าและปริวรรตุเงินตุราตุ่างประเทศ 2,860 2,237

กำาไร (ขาดทุน) จากเครื�องม่อทางการเงินท่�กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม

การเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมสุทธิ

  เงินลงทุนในตุราสารหน่� (2,334) (585)

  ตุั�วแลกเงิน 1,417 797

  หุ้นกู ้ 76 (76)

ขาดทุนสุทธิจากการตุัดรายการ รวมถึึงดอกเบ่�ยค้างรับและดอกเบ่�ยค้างจ่าย
เฉพาะส่วนท่�ไม่รวมในการเปล่�ยนแปลงในมูลค่ายุตุิธรรมสุทธิ (882) (1,428)

ขาดทุนจากเครื�องม่อทางการเงินท่�กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตุิธรรม (1,723) (1,292)

กำาไร (ขาดทุน) จากการบัญชื่่ป้องกันความเส่�ยง 14 (5)

     รวม 1,151 940

37.  กำาไรัสุิทธิัจากเงินลงทุน

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

กำาไรจากการตุัดรายการ
   เงินลงทุนท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น  322 306

กำาไรสุทธิจากเงินลงทุน 322 306
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38.  รัาย์ได้้จากการัด้ำาเนินงานอ่�นๆ

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กำาไรจากการขายท่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ 10 6 10 5

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 86 74 10 39

หน่�สงสัยจะสูญรับค่น 1,168 1,233 735 801

รายได้รับจากเงินปันผ่ล 12 10 12 756

รายได้อ่�น 54 50 124 50

   รายได้จากการดำาเนินงานอ่�นๆ 1,330 1,373 891 1,651

39.  ผู้ลขาด้ทุนด้้านเครัดิ้ต่ที�คาด้ว่าจะเกิด้ข้้น

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ขาดทุนจากการเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขสัญญาใหม่ 216 1,028 8 140

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับ 3,082 3,196 2,366 1,467

ภาระผู่กพันวงเงินสินเชื่่�อและสัญญาคำ�าประกันทางการเงิน 20 244 24 245

อ่�นๆ 1 - 1 -

   ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น 3,319 4,468 2,399 1,852
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40.  ภาษีีเงินได้้

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาษั่เงินได้งวดปัจจุบัน :

ภาษั่เงินได้งวดปัจจุบันสำาหรับกำาไรทางภาษั่สำาหรับปี 1,070 247 887 109

รวมภาษ่ัเงินได้งวดปัจจุบัน 1,070 247 887 109

ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ :

(เพ่�ม) ลดในสินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ (255) 132 (331) 322

ลดในหน่�สินภาษ่ัเงินได้รอการตุัดบัญชื่่ (403) (110) (398) (119)

รวมภาษ่ัเงินได้รอการตุัดบัญชื่่ (658) 22 (729) 203

รวมค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินได้ 412 269 158 312

ภาษั่เงินได้สำาหรับกำาไรก่อนหักภาษั่ของกลุ่มกิจการม่ยอดจำานวนเงินท่�แตุกตุ่างจากการคำานวณ์กำาไรทางบัญชื่่ โดยม่ราย
ละเอ่ยดดังน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กำาไรก่อนภาษั่ 2,852 1,560 1,592 2,526

ภาษั่คำานวณ์จากอัตุราภาษั่ร้อยละ 20 570 312 318 505

ผ่ลกระทบ :

รายได้ท่�ไม่ตุ้องเส่ยภาษั่ (2) (32) (2) (181)

ค่าใชื่้จ่ายท่�ไม่สามารถึหักภาษั่ 15 8 13 7

การปรับปรุงอ่�น 2 (1) 2 (1)

การใชื่้ขาดทุนทางภาษั่ท่�ผ่่านมาซื้ึ�งยังไม่รับรู้ - (127) - (127)

สินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอตุัดบัญชื่่ท่�ไม่ได้รับรู้ - 109 - 109

การรับรู้สินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอตุัดบัญชื่่ท่�ไม่ได้รับรู้ (173) - (173) -

รวมค่าใชื่้จ่ายภาษั่เงินได้ 412 269 158 312

อัตุราภาษั่เงินได้ถึัวเฉล่�ยถึ่วงนำ�าหนัก (ร้อยละ) 14 17 10 12
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ภาษั่เงินได้ท่� (เพ่�ม) ลดท่�เก่�ยวข้องกับองค์ประกอบในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ก่อนภาษีี ภาษีี (เพ่�ม) ลด้ หลังภาษีี ก่อนภาษั่ ภาษั่ (เพิ�ม) ลด หลังภาษั่
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กำาไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตุิธรรม :

เงินลงทุนในตุราสารหน่� (840) 170 (670) 237 (47) 190

เงินลงทุนในตุราสารทุน 30 (1) 29 (5) (2) (7)

ส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคาสินทรัพย์ 653 (131) 522 - - -

การป้องกันความเส่�ยงกระแสเงินสด (166) 33 (133) 271 (55) 216

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผู่กพัน
   ผ่ลประโยชื่น์หลังออกจากงาน 216 (7) 209 39 3 41

(ขาดทุน) กำาไรเบ็ดเสร็จอ่�น (107) 64 (43) 542 (101) 440

ภาษั่เงินได้งวดปัจจุบัน 1,070 247

ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่ (658) 22

412 269

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ก่อนภาษีี ภาษีี (เพ่�ม) ลด้ หลังภาษีี ก่อนภาษั่ ภาษั่ (เพ่�ม) ลด หลังภาษ่ั
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กำาไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตุิธรรม :

เงินลงทุนในตุราสารหน่� (840) 170 (670) 237 (47) 190

เงินลงทุนในตุราสารทุน 30 (1) 29 (5) (2) (7)

ส่วนเกินทุนจากการตุ่ราคาสินทรัพย์ 653 (131) 522 - - -

การป้องกันความเส่�ยงกระแสเงินสด (166) 33 (133) 271 (55) 216

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผู่กพัน

   ผ่ลประโยชื่น์หลังออกจากงาน 184 (1) 183 48 - 48

(ขาดทุน) กำาไรเบ็ดเสร็จอ่�น (139) 70 (69) 551 (104) 447

ภาษั่เงินได้งวดปัจจุบัน 887 109

ภาษั่เงินได้รอการตัุดบัญชื่่ (729) 203

158 312
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นอกจากน่� ภาษั่เงินได้รอการตุัดบัญชื่่สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำานวน 9.7 ล้านบาท (วันท่� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 : 15.6 ล้านบาท) ได้ถึูกโอนมาจากส่วนเกินทุนอ่�นไปยังกำาไรสะสม โดยการโอนน่�เกิดจากภาษ่ัเงินได้รอการตุัด
บัญชื่่ของผ่ลแตุกตุ่างกันระหว่างค่าเส่�อมราคาจริงและค่าเส่�อมราคาท่�คำานวณ์จากราคาทุนเดิมของอาคารและการตุ่มูลค่า
เพ่�มของท่�ดิน

41.  กองทุนสิำารัองเลี้ย์งชี้พ

กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบ่ยนจัดตัุ�งกองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พตุามพระราชื่บัญญัตุิกองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พ  
พ.ศ. 2530 ซื้ึ�งประกอบด้วยเงินท่�พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตุราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเด่อนพนักงาน และเงินท่�ธนาคาร
และบริษััทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตุราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนักงานในกรณ่์ท่�ออกจากงานตุามเงื�อนไขท่�ระบุไว้ในข้อบังคับ
กองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พ กองทุนสำารองเล่�ยงชื่่พน่�บริหารโดยบริษััทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซื้ิเพ่ล จำากัด และจะถูึกจ่าย
ให้กับพนักงานในกรณ่์ท่�ออกจากงานตุามระเบ่ยบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนประมาณ์ 131 ล้านบาท และ 113 ล้านบาท ตุามลำาดับ  
(สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 146 ล้านบาท และ 127 ล้านบาท ตุามลำาดับ)

42.  กำาไรัต่่อหุ้น

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กำาไรัต่่อหุ้นข้ันพ้้นฐาน

จากการดำาเนินงานตุ่อเน่�องท่�เป็นของ
   ผู่้ถ่ึอหุ้นสามัญของธนาคาร (ล้านบาท) 2,441 1,291 1,434 2,214

จำานวนหุ้นสามัญถัึวเฉล่�ยถึ่วงนำ�าหนัก
   ท่�ใชื่้ในการคำานวณ์กำาไรตุ่อหุ้นขั�นพ่�นฐาน (ล้านหุ้น) 34,822 34,822 34,822 34,822

รวมกำาไรตุ่อหุ้นขั�นพ่�นฐานส่วนท่�เป็นของ
   ผู่้ถ่ึอหุ้นสามัญของธนาคาร (บาทตุ่อหุ้น) 0.07 0.04 0.04 0.06

ธนาคารไม่ม่การออกหุ้นสามัญเท่ยบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
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43.  ทรััพย์์สิินที�ต่ิด้ภารัะผูู้กพัน

ทรััพย์์สิินที�ใช้้เปี็นหลักปีรัะกัน
กลุ่มกิจการได้นำาเงินลงทุนในพันธบัตุรรัฐบาลและพันธบัตุรรัฐวิสาหกิจไปวางเป็นหลักประกันในเรื�องดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

สำาหรับหลักทรัพย์ขายโดยม่สัญญาซื้่�อค่น 25,730 9,372

สำาหรับการใชื่้ไฟฟ้า 7 7

สำาหรับธุรกิจนายหน้าขายประกัน 2 2

   รวม 25,739 9,381

งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

สำาหรับหลักทรัพย์ขายโดยม่สัญญาซื้่�อค่น 25,730 9,372

สำาหรับการใชื่้ไฟฟ้า 7 7

   รวม 25,737 9,379
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44.  ภารัะผูู้กพันและหน้ีสิินที�อาจจะเกิด้ข้้น

44.1 ภารัะผูู้กพัน

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารม่ภาระผู่กพันท่�ม่สาระสำาคัญดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงินบาท
เงินต่รัา

ต่่างปีรัะเทศ รัวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การัรัับอาวัลตั่�วเงิน :

การรับอาวัลตัุ�วเงิน 8 - 8 17 - 17

ภารัะต่ามต่ั�วแลกเงินค่า
   สิินค้าเข้าที�ย์ังไม่ครับกำาหนด้ :

ภาระตุามตัุ�วแลกเงินค่าสินค้าเข้า
   ท่�ยังไม่ครบกำาหนด - 653 653 - 157 157

เล็ต่เต่อรั์ออฟเครัด้ิต่ :

เล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 2 1,124 1,126 10 755 765

เอกสิารัภาย์ใต่้เลต่เต่อรั์ออฟเครัด้ิต่ 
   ในปีรัะเทศ :

เอกสารภายใตุ้เลตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 
   ในประเทศ - - - 31 - 31

ภารัะผูู้กพันอ่�น :

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุรา
   ตุ่างประเทศทันท่และล่วงหน้า

- สัญญาซื้่�อ - 771,743 771,743 - 610,461 610,461

- สัญญาขาย - 704,536 704,536 - 504,242 504,242

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุรา

   ตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ย

- สัญญาซื้่�อ - 275,384 275,384 - 219,054 219,054

- สัญญาขาย - 255,063 255,063 - 203,255 203,255

สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย

- รับอัตุราดอกเบ่�ยคงท่� 744,411 185,408 929,819 813,213 139,880 953,093

- รับอัตุราดอกเบ่�ยลอยตุัว 884,599 298,201 1,182,800 914,162 256,652 1,170,814

สัญญาสิทธิซื้่�อขายเงินตุรา

   ตุ่างประเทศ

- ขายสิทธิท่�จะซื้่�อ - - - - 334 334

- ขายสิทธิท่�จะขาย - 4 4 - 406 406

- ซ่ื้�อสิทธิท่�จะซื้่�อ - 34 34 - 646 646

- ซ่ื้�อสิทธิท่�จะขาย - - - - 318 318
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งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงินบาท
เงินต่รัา

ต่่างปีรัะเทศ รัวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- สัญญาซื้่�อ 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675

- สัญญาขาย 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675

ตุราสารสิทธิท่�อ้างอิงหน่วยลงทุน
  ของกองทุน

- สัญญาซื้่�อ - 409 409 - 2,016 2,016

- สัญญาขาย - 409 409 - 2,016 2,016

อนุพันธ์ด้านตุราสารทุน

- สัญญาซื้่�อ 767 359 1,126 - 323 323

- สัญญาขาย 767 359 1,126 - 323 323

อนุพันธ์ด้านตุราสารหน่�
   (Bond Forward)

- สัญญาขาย 23,956 - 23,956 23,371 - 23,371

พันธบัตุร

- สัญญาซื้่�อ - - - 271 - 271

วงเงินเบิกเกินบัญชื่่ท่�ลูกค้า
   ยังไม่ได้ถึอน 13,043 - 13,043 14,719 - 14,719

วงเงินสินเชื่่�อท่�ยังไม่ได้เบิกใชื่้ 8,942 2 8,944 14,378 - 14,378

การคำ�าประกันอ่�น 7,919 1,062 8,981 8,548 1,968 10,516

   ภาระผู่กพันอ่�น 1,688,004 2,501,595 4,189,599 1,792,262 1,949,644 3,741,906

   รวมภาระผู่กพัน 1,688,014 2,503,372 4,191,386 1,792,320 1,950,556 3,742,876
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงินบาท
เงินต่รัา

ต่่างปีรัะเทศ รัวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การัรัับอาวัลต่ั�วเงินและการัคำ้าปีรัะกัน
   การักู้ย่์มเงิน :

การรับอาวัลตัุ�วเงินและการคำ�าประกันการ 
   กู้ย่มเงิน 8 - 8 17 - 17

ภารัะต่ามต่ั�วแลกเงินค่า
   สิินค้าเข้าที�ย์ังไม่ครับกำาหนด้ :

ภาระตุามตัุ�วแลกเงินค่าสินค้าเข้า
   ท่�ยังไม่ครบกำาหนด - 653 653 - 157 157

เล็ต่เต่อรั์ออฟเครัด้ิต่ :

เล็ตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 2 1,124 1,126 10 755 765

เอกสิารัภาย์ใต่้เลต่เต่อรั์ออฟเครัด้ิต่ 
   ในปีรัะเทศ :

เอกสารภายใตุ้เลตุเตุอร์ออฟเครดิตุ 
   ในประเทศ - - - 31 - 31

ภารัะผูู้กพันอ่�น :

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุรา

   ตุ่างประเทศทันท่และล่วงหน้า

- สัญญาซื้่�อ - 771,743 771,743 - 610,461 610,461

- สัญญาขาย - 704,536 704,536 - 504,242 504,242

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุรา

   ตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ย

- สัญญาซื้่�อ - 275,384 275,384 - 219,054 219,054

- สัญญาขาย - 255,063 255,063 - 203,255 203,255

สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย

- รับอัตุราดอกเบ่�ยคงท่� 744,411 185,408 929,819 813,213 139,880 953,093

- รับอัตุราดอกเบ่�ยลอยตุัว 884,599 298,201 1,182,800 914,162 256,652 1,170,814

สัญญาสิทธิซื้่�อขายเงินตุรา
   ตุ่างประเทศ

- ขายสิทธิท่�จะซื้่�อ - - - - 334 334

- ขายสิทธิท่�จะขาย - 4 4 - 406 406

- ซ่ื้�อสิทธิท่�จะซื้่�อ - 34 34 - 646 646

- ซ่ื้�อสิทธิท่�จะขาย - - - - 318 318
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงินบาท
เงินต่รัา

ต่่างปีรัะเทศ รัวม เงินบาท
เงินตุรา

ตุ่างประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- สัญญาซื้่�อ 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675

- สัญญาขาย 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675

ตุราสารสิทธิท่�อ้างอิงหน่วยลงทุน
  ของกองทุน

- สัญญาซื้่�อ - 409 409 - 2,016 2,016

- สัญญาขาย - 409 409 - 2,016 2,016

อนุพันธ์ด้านตุราสารทุน

- สัญญาซื้่�อ 767 359 1,126 - 323 323

- สัญญาขาย 767 359 1,126 - 323 323

อนุพันธ์ด้านตุราสารหน่�
   (Bond Forward)

- สัญญาขาย 23,956 - 23,956 23,371 - 23,371

พันธบัตุร

- สัญญาซื้่�อ - - - 271 - 271

วงเงินเบิกเกินบัญชื่่ท่�ลูกค้า
   ยังไม่ได้ถึอน 13,043 - 13,043 14,719 - 14,719

วงเงินสินเชื่่�อท่�ยังไม่ได้เบิกใชื่้ 18,947 2 18,949 27,848 - 27,848

การคำ�าประกันอ่�น 7,919 1,062 8,981 8,548 1,968 10,516

   ภาระผู่กพันอ่�น 1,698,009 2,501,595 4,199,604 1,805,732 1,949,644 3,755,376

   รวมภาระผู่กพัน 1,698,019 2,502,372 4,201,391 1,805,790 1,950,556 3,756,346
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44.2 หนี้สิินที�อาจจะเกิด้ข้้น

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่หน่�สินท่�อาจจะเกิดข้�นจากการถูึกฟ้องคด่ในศาลในฐานะ
จำาเลยซื้ึ�งส่วนใหญ่จะเป็นคด่ละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเส่ยหาย ซื้ึ�งฝ่ายบริหารเชื่่�อว่าเม่�อคด่สิ�นสุดจะไม่ม่ผ่ลกระทบอย่างเป็น 
สาระสำาคัญตุ่อกลุ่มกิจการ สรุปได้ดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวมและ
งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ล้านบาท ล้านบาท

ทุนทรัพย์ในคด่ท่�กลุ่มกิจการถึูกฟ้องในฐานะจำาเลยโดยตุรง 184 299

ทุนทรัพย์ในคด่ท่�กลุ่มกิจการถึูกฟ้องในฐานะจำาเลยร่วม

   - ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคด่ท่�สามารถึระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 305 312

   - ทุนทรัพย์ในคด่ท่�ไม่สามารถึระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 119 89

   รวม 608 700

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในจำานวนดังกล่าวข้างตุ้น ม่คด่ความท่�ศาลชื่ั�นตุ้นพ่พากษัาให้ธนาคารแพ้คด่ตุ่อโจทก ์
ในคด่ท่�ธนาคารถูึกฟ้องในฐานะจำาเลยร่วมเป็นจำานวนทุนทรัพย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตุามธนาคารอยู่ระหว่างการย่�น 
อุทธรณ์์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 160 ล้านบาท) ซื้ึ�งธนาคารได้รับรู้ประมาณ์การผ่ลขาดทุนท่�อาจเกิดข้�นจากคด่ฟ้องร้อง 
จำานวนรวม 21 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 44 ล้านบาท) ซึื้�งฝ่ายบริหารเชื่่�อว่า ประมาณ์การหน่�สินดังกล่าว 
เพียงพอท่�จะรองรับผ่ลขาดทุนท่�อาจเกิดข้�นจากคด่ฟ้องร้องข้างตุ้น

44.3 ภารัะผูู้กพันต่ามสิัญญาเช้่ารัะย์ะย์าว 

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่ภาระผู่กพันตุามสัญญาเชื่่าระยะยาวโดยสามารถึสรุปได้ดัง
ตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
รัะย์ะเวลาเช้่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกิน 3 ปี 96 146 73 104

3 - 5 ปี - 1 - 1

   รวม 96 147 73 105
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44.4 ภารัะผูู้กพันอ่�น

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการม่ภาระผู่กพัน เน่�องจากธนาคารได้เข้าทำาสัญญาตุิดตัุ�ง
และพัฒนาระบบคอมพ่วเตุอร์กับบริษััทหลายแห่ง คงเหล่อมูลค่าท่�ทางกลุ่มกิจการจะตุ้องจ่ายภายใตุ้สัญญาดังกล่าวโดย
สามารถึสรุปตุามสกุลเงินได้ดังตุ่อไปน่� 

งบการัเงินรัวมและ
งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
สิกุลเงิน ล้านบาท ล้านบาท

บาท 21 113

ริงกิตุมาเลย์เซื้่ย - 2

   รวม 21 115

45.  รัาย์การัธุัรักิจกับกิจการั/ บุคคลที�เกี�ย์วข้องกัน

กิจการหรือบุคคลท่�เก่�ยวข้องกัน หมายถึึง บุคคลหรือกิจการท่�ควบคุมหรือถึูกควบคุมโดยธนาคารและบริษััทย่อยไม่ว่า 
จะเป็นโดยทางตุรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใตุ้การควบคุมเด่ยวกันกับธนาคารและบริษััทย่อย รวมถึึงบริษััทท่�ทำาหน้าท่�
ถ่ึอหุ้น บริษััทย่อย และกิจการท่�เป็นบริษััทย่อยในเครือเด่ยวกัน นอกจากน่�บุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกันยังหมายรวมถึึง
บริษััทร่วมและบุคคลซื้ึ�งถ่ึอหุ้นท่�ม่สิทธิออกเส่ยงไม่ว่าทางตุรงหรือทางอ้อมและม่อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับธนาคาร
และบริษััทย่อย ผู่้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารและบริษััทย่อย ตุลอดทั�งสมาชื่ิกในครอบครัวท่�ใกล้ชื่ิด
กับบุคคลดังกล่าว และกิจการท่�เก่�ยวข้องกับบุคคลเหล่านั�น

ในการพ่จารณ์าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกันกับธนาคารและบริษััทย่อยแตุ่ละรายการธนาคารและ
บริษััทย่อยคำานึงถึึงเน่�อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการม่รายการธุรกิจท่�สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตุาม
เงื�อนไขทางการค้าและเกณ์ฑ์ตุามสัญญาท่�ตุกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษััทเหล่านั�น ซื้ึ�งรายการท่�ม่สาระสำาคัญ
สามารถึสรุปได้ดังน่�
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งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บรัิษีัทย์่อย์

รายได้ :

ดอกเบ่�ยรับ - - 752 1,043

ค่าธรรมเน่ยมรับ - - 73 23

เงินปันผ่ลรับ - - - 745

ค่าใชื่้จ่าย :

ดอกเบ่�ยจ่าย - - - 1

บรัิษีัทใหญ่

รายได้ :

ค่าธรรมเน่ยมรับ 7 - 7 -

ค่าใชื่้จ่าย :

ดอกเบ่�ยจ่าย 425 443 425 443

ค่าธรรมเน่ยมจ่าย 150 131 150 131

ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับอาคาร สถึานท่�และอุปกรณ์์ - 2 - 2

ค่าใชื่้จ่ายอ่�น 14 15 14 15

บรัิษีัทภาย์ใต่้การัควบคุมเด้ีย์วกัน

รายได้ :

ค่าธรรมเน่ยมรับ 26 10 26 10

ค่าใชื่้จ่าย :

ดอกเบ่�ยจ่าย 2 1 2 1

ค่าธรรมเน่ยมจ่าย 14 10 14 10

กิจการัรั่วมค้าของกลุ่มบรัิษัีทใหญ่

รายได้ :

ค่าธรรมเน่ยมรับ 359 393 359 393

ค่าใชื่้จ่าย :

ดอกเบ่�ยจ่าย 3 11 3 11

ค่าธรรมเน่ยมจ่าย 1 1 1 1

ค่าใชื่้จ่ายเก่�ยวกับอาคาร สถึานท่�และอุปกรณ์์ (8) (12) (8) (12)
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ยอดคงค้างของรายการธุรกิจท่�สำาคัญ ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

เงินให้
สินิเช่้�อ
คงค้าง

รัาย์การั
รัะหว่าง

ธันาคารัและ 
ต่ลาด้เงิน 

(สินิทรัพัย์์) ภารัะผู้กูพนั
สินิทรัพัย์์

อ่�น เงินรับัฝาก

รัาย์การั
รัะหว่าง

 ธันาคารัและ 
ต่ลาด้เงิน 

(หน้ีสินิ) เงินกู้ย่์ม หน้ีสินิอ่�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษััทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 210 9,363 895

- 212 3 1,442 - 210 9,363 895

บรัิษีัทภาย์ใต่้การัควบคุมเด้ีย์วกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - -

CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - -

บริษััทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำากัด - - - 1 797 - - 8

- 258 - 1 797 53 - 35

กิจการัรั่วมค้าของกลุ่มบรัิษัีทใหญ่

บริษััทหลักทรัพย์ ซื้่จ่เอส-ซื้่ไอเอ็มบ ่
   (ประเทศไทย) จำากัด - - - - 734 3 - -

บริษััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซื้ิเพ่ล 

   จำากัด - - - 20 830 - - 2

- - - 20 1,564 3 - 2

บุคคลหรัือกิจการัอ่�นที�เกี�ย์วข้องกัน 537 - 877 - 445 - - 1

537 - 877 - 445 - - 1
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งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

เงินให้
สินเชื่่�อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(สินทรัพย์) ภาระผู่กพัน
สินทรัพย์

อ่�น เงินรับฝาก

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(หน่�สิน) เงินกู้ย่ม หน่�สินอ่�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บรัิษีัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726

- 762 60 - - 947 9,755 726

บรัิษีัทภาย์ใต่้การัควบคุมเด้ีย์วกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - -

CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - -

บริษััทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำากัด - - - 1 400 - - 5

- 71 - 1 400 15 - 48

กิจการัรั่วมค้าของกลุ่มบรัิษัีทใหญ่

บริษััทหลักทรัพย์ ซื้่จ่เอส-ซื้่ไอเอ็มบ ่
   (ประเทศไทย) จำากัด - - - - 629 - - -

บริษััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซื้ิเพ่ล 

   จำากัด - - - 22 674 - - -

- - - 22 1,303 - - -

บุคคลหรัือกิจการัอ่�นที�เกี�ย์วข้องกัน 40 - 819 - 432 - - 7

40 - 819 - 432 - - 7
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

เงินให้
สินิเช่้�อ
คงค้าง

รัาย์การั
รัะหว่าง

ธันาคารัและ 
ต่ลาด้เงิน 

(สินิทรัพัย์์) ภารัะผู้กูพนั
สินิทรัพัย์์

อ่�น เงินรับัฝาก

รัาย์การั
รัะหว่าง

 ธันาคารัและ 
ต่ลาด้เงิน 

(หน้ีสินิ) เงินกู้ย่์ม หน้ีสินิอ่�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บรัิษีัทย์่อย์ที�ถู่อหุ้นโด้ย์ธันาคารัโด้ย์ต่รัง

บริษััท ซ่ื้ไอเอ็มบ่ ไทย ออโตุ้ จำากัด 26,128 - - 6 243 - - -

บริษััท เวิลด์ล่ส จำากัด 740 - - 7 355 - - -

บริษััท ซ่ื้ท่ คอลล์ จำากัด - - - - 13 - - -

26,868 - - 13 611 - - -

บรัิษีัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 210 9,363 895

- 212 3 1,442 - 210 9,363 895

บรัิษีัทภาย์ใต่้การัควบคุมเด้ีย์วกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - -

CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - -

บริษััทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำากัด - - - 1 797 - - 8

- 258 - 1 797 53 - 35

กิจการัรั่วมค้าของกลุ่มบรัิษัีทใหญ่

บริษััทหลักทรัพย์ ซื้่จ่เอส-ซื้่ไอเอ็มบ ่
   (ประเทศไทย) จำากัด - - - - 734 3 - -

บริษััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซื้ิเพ่ล 

   จำากัด - - - 20 830 - - 2

- - - 20 1,564 3 - 2

บุคคลหรัือกิจการัอ่�นที�เกี�ย์วข้องกัน 531 - 877 - 442 - - 1

531 - 877 - 442 - - 1
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

เงินให้
สินเชื่่�อ
คงค้าง

รายการ
ระหว่าง

ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(สินทรัพย์) ภาระผู่กพัน
สินทรัพย์

อ่�น เงินรับฝาก

รายการ
ระหว่าง 

ธนาคารและ 
ตุลาดเงิน 

(หน่�สิน) เงินกู้ย่ม หน่�สินอ่�น
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บรัิษีัทย์่อย์ที�ถู่อหุ้นโด้ย์ธันาคารัโด้ย์ต่รัง

บริษััท ซ่ื้ไอเอ็มบ่ ไทย ออโตุ้ จำากัด 30,805 - - 2 92 - - -

บริษััท เวิลด์ล่ส จำากัด 2,135 - - 5 59 - - -

บริษััท ซ่ื้ท่ คอลล์ จำากัด - - - - 43 - - -

32,940 - - 7 194 - - -

บรัิษีัทใหญ่

CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726

- 762 60 - - 947 9,755 726

บรัิษีัทภาย์ใต่้การัควบคุมเด้ีย์วกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - -

CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - -

บริษััทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำากัด - - - 1 400 - - 5

- 71 - 1 400 15 - 48

กิจการัรั่วมค้าของกลุ่มบรัิษัีทใหญ่

บริษััทหลักทรัพย์ ซื้่จ่เอส-ซื้่ไอเอ็มบ่

   (ประเทศไทย) จำากัด - - - - 629 - - -

บริษััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซื้ิเพ่ล

   จำากัด - - - 22 674 - - -

- - - 22 1,303 - - -

บุคคลหรัือกิจการัอ่�นที�เกี�ย์วข้องกัน 32 - 819 - 428 - - 7

32 - 819 - 428 - - 7
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ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารม่ภาระผู่กพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการท่�
เก่�ยวข้องกันดังน่�

พ.ศ. 2564

เงินบาท
เงินต่รัาต่่าง

ปีรัะเทศ รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บรัิษัีทใหญ่

สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย

- รับอัตุราดอกเบ่�ยคงท่� 24,250 1,470 25,720

- รับอัตุราดอกเบ่�ยลอยตุัว 8,190 5,247 13,437

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท่และล่วงหน้า

- สัญญาซ่ื้�อ - 13,529 13,529

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ย

- สัญญาซ่ื้�อ - 6,702 6,702

- สัญญาขาย - 581 581

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- สัญญาขาย 1,800 4,311 6,111

กิจการัรั่วมค้าของกลุ่มบรัิษีัทใหญ่

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท่และล่วงหน้า

- สัญญาขาย - 2 2

อนุพันธ์ด้านตุราสารทุน

- สัญญาซ่ื้�อ 767 - 767
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พ.ศ. 2563

เงินบาท
เงินตุราตุ่าง

ประเทศ รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บรัิษีัทใหญ่

สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย

- รับอัตุราดอกเบ่�ยคงท่� 48,150 4,325 52,475

- รับอัตุราดอกเบ่�ยลอยตุัว 34,230 10,723 44,953

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท่และล่วงหน้า

- สัญญาซื้่�อ - 11,863 11,863

- สัญญาขาย - 75 75

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศและอัตุราดอกเบ่�ย

- สัญญาซื้่�อ - 8,254 8,254

- สัญญาขาย - 188 188

ตุราสารสิทธิท่�อ้างอิงหน่วยลงทุนของกองทุน

- สัญญาซื้่�อ - 30 30

อนุพันธ์ด้านเครดิตุ

- สัญญาขาย 1,800 3,875 5,675

บรัิษีัทภาย์ใต่้การัควบคุมเด้ีย์วกัน

สัญญาตุิดตัุ�งและพัฒนาระบบคอมพ่วเตุอร์ - 1 1

กิจการัรั่วมค้าของกลุ่มบรัิษัีทใหญ่

สัญญาแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศทันท่และล่วงหน้า

- สัญญาซื้่�อ - 91 91

- สัญญาขาย - 49 49
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ผู้ลปีรัะโย์ช้น์ที�จ่าย์แก่กรัรัมการัและผูู้้มีอำานาจในการัจัด้การั

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตุอบแทนท่�จ่ายให้กรรมการและผู่้บริหารสำาคัญ ม่ดังน่�

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผ่ลประโยชื่น์ระยะสั�น 463 558 451 518

ผ่ลประโยชื่น์ระยะยาวอ่�น ๆ 21 21 20 20

ผ่ลประโยชื่น์ของพนักงานท่�จ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์ 41 26 41 26

ผ่ลประโยชื่น์ท่�จ่ายแก่กรรมการและผู่้ม่อำานาจในการจัดการ 525 605 512 564

ผ่ลประโยชื่น์ของพนักงานท่�จ่ายโดยใชื่้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์ ม่รายละเอ่ยดดังตุ่อไปน่�

งบการัเงินรัวม
และงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พันหน่วย์ พันหน่วย

แผู้นจูงใจรัะย์ะย์าว

หุ้นของบริษััท CIMB Group Holdings Berhad 1,332 -

สิทธิซื้่�อหุ้นของบริษััท CIMB Group Holdings Berhad 18,348 -

แผู้นการัให้หุ้นทุน

หุ้นของบริษััท CIMB Group Holdings Berhad 304 1,191

ผ่ลประโยชื่น์อ่�นท่�จ่ายแก่กรรมการและผู่้ม่อำานาจในการจัดการ
ธนาคารไม่ม่การจ่ายผ่ลประโยชื่น์อ่�นแก่กรรมการและผู่้บริหาร นอกเหน่อจากผ่ลประโยชื่น์ท่�พึงจ่ายตุามปกติุ ซื้ึ�งได้แก่  
เบ่�ยประชืุ่มกรรมการ บำาเหน็จกรรมการ (ถึ้าม่) ภาษั่เงินได้ เงินเด่อนและโบนัส (ถึ้าม่) และผ่ลประโยชื่น์ของพนักงานท่�จ่าย 
โดยให้หุ้นเป็นเกณ์ฑ์
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46.  การัเสินอข้อมูลทางการัเงินจำาแนกต่ามสิ่วนงาน

 ข้อมูลทางการเงินท่�เก่�ยวกับผ่ลการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการได้รับการสอบทานอย่างสมำ�าเสมอโดยผู่้บริหารของ 
กลุ่มกิจการ ม่การจำาแนกตุามส่วนงานสรุปได้ดังน่�

ภาครัาย์ย์่อย์
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชื่าชื่นทั�วไปและลูกค้าพาณ์ิชื่ย์ธนกิจ ซื้ึ�งได้แก่ บริการด้านชื่่องทางการจำาหน่าย 
และกระจายสินค้าแก่ผู่้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่วนบุคคล

ภาคธัุรักิจ
ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายวาณ์ิชื่ธนกิจ สายบรรษััทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตุลาด
สายวาณ์ิชื่ธนกิจ เป็นการให้บริการด้านท่�ปร้กษัาทางการเงิน ธุรกรรมในตุลาดตุราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์
สายบรรษััทธุรกิจ และสายบริการเงินและการตุลาด เป็นบริการทางด้านการให้สินเชื่่�อภาคธุรกิจเชื่ิงพาณิ์ชื่ย์ การบริการทาง
ด้านการรับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตุลาด

อ่�นๆ
อ่�น ๆ  เปน็ฝา่ยท่�รบัผ่ดิชื่อบดแูลการดำาเนนิงานของระบบงานสว่นกลาง และสว่นสนบัสนนุ ศนูยต์ุน้ทนุ และสว่นท่�ไมแ่สวงผ่ลกำาไร 
และธุรกิจอ่�นซื้ึ�งไม่เป็นสาระสำาคัญตุ่อกลุ่มกิจการ

ในส่วนของข้อมูลทางการเงินท่�เก่�ยวกับฐานะการเงินของกลุ่มกิจการซื้ึ�งได้รับการสอบทานอย่างสมำ�าเสมอโดยผู่้บริหารของ
กลุ่มกิจการ ม่การจำาแนกตุามส่วนงานสรุปได้ดังน่�

ภาคธุรกิจธนาคาร
ภาคธุรกิจธนาคาร ได้แก่ การประกอบกิจการของธนาคารของธนาคาร ซื้่ไอเอ็มบ่ไทย จำากัด (มหาชื่น)

ภาคธุรกิจให้เชื่่าซื้่�อ
ภาคธุรกิจให้เชื่่าซื้่�อ ประกอบด้วยบริษััทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษััท ซื้่ไอเอ็มบ่ ไทย ออโตุ้ จำากัด และบริษััท เวิลด์ล่ส จำากัด  
ซื้ึ�งประกอบธุรกิจให้เชื่่า/เชื่่าซื้่�อรถึยนตุ์ และให้เชื่่าซื้่�อและจำาหน่ายรถึจักรยานยนตุ์ ตุามลำาดับ

อ่�นๆ
อ่�นๆ ได้แก่ บริษััท ซื้่ท่ คอลล์ จำากัด ซื้ึ�งประกอบธุรกิจตุิดตุามหน่�
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ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจำาแนกตุามส่วนงาน ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดังน่�

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

ภาครัาย์ย์่อย์ ภาคธัุรักิจ อ่�นๆ
รัาย์การั
ต่ัด้บัญช้ี

งบการัเงิน
รัวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ่�ยสุทธิจากลูกค้าภายนอก 7,234 1,842 875 - 9,951

รายได้ (ค่าใชื่้จ่าย) ค่าธรรมเน่ยมและบริการสุทธิ 1,374 262 (42) (1) 1,593

รายได้จากการดำาเนินงานอ่�นๆ 1,730 1,014 131 (72) 2,803

ค่าใชื่้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่�นๆ (6,151) (1,610) (488) 73 (8,176)

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (2,679) (572) (118) 50 (3,319)

ภาษั่เงินได้ (218) (135) (59) - (412)

   กำาไรสุทธิสำาหรับปี 1,290 801 299 50 2,440

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อ่�นๆ
รายการ
ตุัดบัญชื่่

งบการเงิน
รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ดอกเบ่�ยสุทธิจากลูกค้าภายนอก 8,170 2,287 483 - 10,940

รายได้ (ค่าใชื่้จ่าย) ค่าธรรมเน่ยมและบริการสุทธิ 965 340 (42) (7) 1,256

รายได้จากการดำาเนินงานอ่�นๆ 1,757 807 927 (760) 2,731

ค่าใชื่้จ่ายจากการดำาเนินงานอ่�นๆ (6,598) (1,421) (894) 14 (8,899)

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�น (4,205) (1,077) 800 14 (4,468)

ภาษั่เงินได้ (15) (161) (93) - (269)

   กำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี 74 775 1,181 (739) 1,291
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47.  มูลค่ายุ์ต่ิธัรัรัม

47.1 การัปีรัะมาณการัมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

เครื�องม่อทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมจำาแนกตุามวิธ่การประมาณ์มูลค่า ความแตุกตุ่างของระดับข้อมูลสามารถึ
แสดงได้ดังน่�

• ข้อมูลระดับท่� 1 :  มูลค่ายุติุธรรมของเครื�องม่อทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซ่ื้�อปัจจุบัน/ราคาปิดท่�อ้างอิงจาก 
   ตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมตุลาดตุราสารหน่�ไทย

• ข้อมูลระดับท่� 2 :  มูลค่ายุตุิธรรมของเครื�องม่อทางการเงินวัดมูลค่าโดยใชื่้เทคนิคการประเมินมูลค่าซื้ึ�งใชื่้ข้อมูล 
   ท่�สามารถึสังเกตุได้อย่างม่นัยสำาคัญและอ้างอิงจากประมาณ์การของกิจการเองมาใชื่้น้อยท่�สุด 
   เท่าท่�เป็นไปได้

• ข้อมูลระดับท่� 3 :  มูลค่ายุตุิธรรมของเครื�องม่อทางการเงินวัดมูลค่าโดยใชื่้เทคนิคการประเมินมูลค่าซื้ึ�งไม่ได้มาจาก 
   ข้อมูลท่�สังเกตุได้ในตุลาด

ตุารางตุ่อไปน่�แสดงถึึงสินทรัพย์และหน่�สินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

ข้อมูลรัะด้ับที� 1 ข้อมูลรัะด้ับที� 2 ข้อมูลรัะด้ับที� 3 รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์

   สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า
      ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 31,303 - 31,303

   เงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่า
      ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น - 50,322 - 50,322

   เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 59 - 48 107

   สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 46,419 - 46,419

รวมสินทรัพย์ 59 128,044 48 128,151

หนี้สิิน

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 17,744 - 17,744

   หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 42,708 - 42,708

รวมหน่�สิน - 60,452 - 60,452

430   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

ข้อมูลระดับท่� 1 ข้อมูลระดับท่� 2 ข้อมูลระดับท่� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์

   สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่า
      ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุน - 35,234 - 35,234

   เงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
      ผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น - 39,743 - 39,743

   เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 52 - 26 78

    สินทรัพย์ตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 57,561 - 57,561

รวมสินทรัพย์ 52 132,538 26 132,616

หนี้สิิน

หน่�สินทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

   ยุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน - 28,949 - 28,949

   หน่�สินตุราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - 57,221 - 57,221

รวมหน่�สิน - 86,170 - 86,170
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ตุารางตุ่อไปน่�แสดงถึึงสินทรัพย์และหน่�สินทางการเงินท่�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมซึื้�งม่มูลค่ายุตุิธรรม วันท่� 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2564

ข้อมูลรัะด้ับที� 1 ข้อมูลรัะด้ับที� 2 ข้อมูลรัะด้ับที� 3 รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์

   เงินสด 818 - - 818

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 5,581 3,875 - 9,456

   เงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วย
      ราคาทุนตัุดจำาหน่าย

- 24,470 - 24,470

   เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - 206,326 - 206,326

   เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 13,660 - 13,660

   ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

- 5,806 - 5,806

   สินทรัพย์อ่�น - 1,105 - 1,105

รวมสินทรัพย์ 6,399 255,242 - 261,641

หนี้สิิน

   เงินรับฝาก - 182,179 - 182,179

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 55,397 - 55,397

   หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - 432 - 432

   ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 29,488 - 29,488

   หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 212 - 212

   เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 14,886 - 14,886

  เจ้าหน่�จากการซ่ื้�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

- 5,457 - 5,457

รวมหน่�สิน - 288,051 - 288,051

432   ธันาคาร ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ย จำากัด (มหาชน) 



งบการัเงินรัวม

พ.ศ. 2563

ข้อมูลระดับท่� 1 ข้อมูลระดับท่� 2 ข้อมูลระดับท่� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์

   เงินสด 919 - - 919

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 4,412 1,945 - 6,357

   เงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วย
      ราคาทุนตุัดจำาหน่าย

- 22,966 - 22,966

   เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - 220,317 - 220,317

   เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 16,051 - 16,051

   ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

- 3,052 - 3,052

   สินทรัพย์อ่�น - 697 - 697

รวมสินทรัพย์ 5,331 265,028 - 270,359

หนี้สิิน

   เงินรับฝาก - 193,975 - 193,975

   รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 47,095 - 47,095

   หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - 256 - 256

   ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 19,734 - 19,734

   หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 297 - 297

   เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 12,111 - 12,111

   เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

- 3,806 - 3,806

รวมหน่�สิน - 277,274 - 277,274
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2564

ข้อมูลรัะด้ับที� 1 ข้อมูลรัะด้ับที� 2 ข้อมูลรัะด้ับที� 3 รัวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์

เงินสด 818 - - 818

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 5,387 3,875 - 9,262

เงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วย
   ราคาทุนตัุดจำาหน่าย - 24,468 - 24,468

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - 201,327 - 201,327

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 13,660 - 13,660

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
   มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 5,806 - 5,806

สินทรัพย์อ่�น - 805 - 805

รวมสินทรัพย์ 6,205 249,941 - 256,146

หนี้สิิน

เงินรับฝาก - 182,790 - 182,790

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 55,397 - 55,397

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - 432 - 432

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 29,488 - 29,488

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 169 - 169

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 14,886 - 14,886

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 5,457 - 5,457

รวมหน่�สิน - 288,619 - 288,619
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งบการัเงินเฉพาะธันาคารั

พ.ศ. 2563

ข้อมูลระดับท่� 1 ข้อมูลระดับท่� 2 ข้อมูลระดับท่� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สิินทรััพย์์

เงินสด 918 - - 918

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงินสุทธิ 4,244 1,945 - 6,189

เงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วย
   ราคาทุนตุัดจำาหน่าย - 22,964 - 22,964

เงินให้สินเชื่่�อแก่ลูกหน่�และดอกเบ่�ยค้างรับสุทธิ - 216,202 - 216,202

เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 16,051 - 16,051

ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 3,052 - 3,052

สินทรัพย์อ่�น - 413 - 413

รวมสินทรัพย์ 5,162 260,627 - 265,789

หนี้สิิน

เงินรับฝาก - 194,169 - 194,169

รายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน - 47,095 - 47,095

หน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึาม - 256 - 256

ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม - 19,734 - 19,734

หน่�สินตุามสัญญาเชื่่า - 234 - 234

เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ - 12,111 - 12,111

เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน - 3,806 - 3,806

รวมหน่�สิน - 277,405 - 277,405

วิธ่การและข้อสมมติุฐานท่�กลุ่มกิจการได้ใชื่้ในการประมาณ์มูลค่ายุตุิธรรมของเครื�องม่อทางการเงินตุามท่�ได้เปิดเผ่ยม่ดังน่�

เงินสิด้และรัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงินสิุทธัิ (สิินทรััพย์์)
มูลค่ายุตุิธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (สินทรัพย์) ถ่ึอตุามจำานวนเงินท่�แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน

เงินลงทุนในต่รัาสิารัหน้ีที�วัด้มูลค่าด้้วย์รัาคาทุนต่ัด้จำาหน่าย์
มูลค่ายุติุธรรมของเงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตุัดจำาหน่ายจะถึูกแสดงด้วยราคาตุลาดหรือราคาท่�
สามารถึสังเกตุได้จากตุลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบันทึกด้วยประมาณ์การกระแสเงินสดท่�คาดว่าจะได้รับค่นในอนาคตุ 
คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ่�ยตุลาดท่�ปรับปรุงด้วยอัตุราความเส่�ยงของแตุ่ละกิจการแล้ว
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เงินให้สิินเช่้�อแก่ลูกหน้ีและด้อกเบ้ีย์ค้างรัับสิุทธัิ
มูลค่ายุตุิธรรมของเงินให้สินเชื่่�อท่�ม่อัตุราดอกเบ่�ยปรับตุามอัตุราตุลาดประมาณ์ตุามมูลค่าตุามบัญชื่่

มูลค่ายุตุิธรรมของเงินให้สินเชื่่�อท่�ม่อัตุราดอกเบ่�ยคงท่�ของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ไม่ม่การเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญของความ
เส่�ยงด้านเครดิตุหรือสินทรัพย์ทางการเงินท่�ม่การเพ่�มข้�นอย่างม่นัยสำาคัญของความเส่�ยงด้านเครดิตุ คำานวณ์จากมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ่�ยของเงินให้สินเชื่่�อในตุลาด ท่�ม่ลักษัณ์ะคล้ายกัน

มูลค่ายุตุิธรรมของเงินให้สินเชื่่�อท่�ม่อัตุราดอกเบ่�ยคงท่�ของสินทรัพย์ทางการเงินท่�ด้อยค่าด้านเครดิตุ ประมาณ์ตุามมูลค่า
ตุามบัญชื่่

สิินทรััพย์์อ่�น
สินทรัพย์อ่�น - ลูกหน่�ตัุ�วสัญญาใชื่้เงิน มูลค่ายุตุิธรรมคำานวณ์จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตุราดอกเบ่�ย 
ท่�แท้จริงของเงินให้สินเชื่่�อท่�ม่ลักษัณ์ะคล้ายกัน เงินวางหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์ ลูกหน่�จากการขายสินทรัพย์ทา 
งการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติุธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน  มูลค่ายุตุิธรรมถึ่อตุามจำานวนเงินท่�แสดง 
ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรัับฝาก
มูลค่ายุตุิธรรมของเงินรับฝากท่�ครบกำาหนดภายใน 1 ปี ถ่ึอตุามจำานวนเงินท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับ
ฝากท่�ครบกำาหนดตัุ�งแตุ่ 1 ปีเป็นตุ้นไป จะวัดมูลค่ายุตุิธรรมด้วยการคิดลดของกระแสเงินสดด้วยอัตุราดอกเบ่�ยในตุลาด 
ท่�ม่ลักษัณ์ะใกล้เค่ยงกัน

รัาย์การัรัะหว่างธันาคารัและต่ลาด้เงินสิุทธัิ (หน้ีสิิน) 
มูลค่ายุตุิธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตุลาดเงิน (หน่�สิน) ถ่ึอตุามจำานวนเงินท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสิินจ่าย์ค่นเม่�อทวงถูาม
มูลค่ายุตุิธรรมของหน่�สินจ่ายค่นเม่�อทวงถึามถ่ึอตุามจำานวนเงินท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ต่รัาสิารัหน้ีที�ออกและเงินกู้ย่์ม
ตุราสารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม แสดงมูลค่ายุตุิธรรมโดยประมาณ์จากราคาซื้่�อ-ขายในตุลาด หรือราคาทุนตุัดจำาหน่าย

หน้ีสิินต่ามสัิญญาเช้่า
มูลค่ายุตุิธรรมของหน่�สินตุามสัญญาเชื่่าถึ่อตุามจำานวนเงินท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สิินอ่�น
หน่�สินอ่�น - เงินรับหลักประกันของตุราสารอนุพันธ์  เจ้าหน่�จากการซื้่�อสินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรม
ผ่่านกำาไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน  มูลค่ายุตุิธรรมถึ่อตุามจำานวนเงินท่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

47.2 เทคนิคการัปีรัะเมินมูลค่าสิำาหรัับการัวัด้มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมรัะด้ับที� 2

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรหรือขาดทุน และเงินลงทุนในตุราสารหน่�ท่�วัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น ซื้ึ�งมูลค่ายุตุิธรรมอยู่ในระดับท่� 2 วัดมูลค่ายุตุิธรรมโดยใชื่้วิธ่คิดลดกระแส
เงินสด ซื้ึ�งเป็นการคิดลดกระแสเงินสดตุามสัญญาโดยใชื่้อัตุราคิดลงท่�คำานวณ์จากข้อมูลท่�สังเกตุได้จากตุลาดของอัตุรา 
ท่�ม่การเสนอซื้่�อขายกันในตุลาดท่�ม่สภาพคล่องสำาหรับตุราสารหน่�ของผู่้ออกตุราสารนั�น
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ตุราสารอนุพันธ์เพ้�อค้า ตุราสารอนุพันธ์ท่�ใชื่้สำาหรับการบัญชื่่ป้องกันความส่�ยง และหน่�สินทางการเงินท่�กำาหนดให้แสดง
ด้วยมูลค่ายุติุธรรม ซื้ึ�งมูลค่ายุติุธรรมอยู่ในระดับท่� 2 ได้แก่ สัญญาซ่ื้�อขายเงินตุราตุ่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่�ยน
อัตุราดอกเบ่�ย หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง และตัุ�วแลกเงินแบบ accreting ท่�ม่อนุพันธ์แฝง สัญญาซ่ื้�อขายเงินตุราตุ่างประเทศ 
ล่วงหน้า วัดมูลค่ายุตุิธรรมโดยอ้างอิงจากอัตุราแลกเปล่�ยนเงินตุราตุ่างประเทศซื้ึ�งม่การเสนอซื้่�อขายกันในตุลาดท่�ม่ 
สภาพคล่อง สัญญาแลกเปล่�ยนอัตุราดอกเบ่�ย หุ้นกู้ท่�ม่อนุพันธ์แฝง และตัุ�วแลกเงินแบบ accreting ท่�ม่อนุพันธ์แฝง วัดมูลค่า
ยุตุิธรรมโดยอ้างอิงจากอัตุราดอกเบ่�ยล่วงหน้าซื้ึ�งได้มาจากเส้นอัตุราผ่ลตุอบแทน (yield curve) ท่�สังเกตุได้ การคิดลดไม่ม่
ผ่ลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญตุ่อมูลค่ายุตุิธรรมของตุราสารอนุพันธ์ซื้ึ�งมูลค่ายุตุิธรรมอยู่ในระดับท่� 2

47.3 การัวัด้มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมซี่�งใช้้ข้อมูลที�ไม่สิามารัถูสิังเกต่ได้้อย์่างมีสิารัะสิำาคัญ (ข้อมูลรัะด้ับที� 3) 

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะธันาคารั

เงินลงทุนในต่รัาสิารัทุนที�กำาหนด้
ให้วัด้มูลค่าด้้วย์มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัมผู้่าน

กำาไรัขาด้ทุนเบ็ด้เสิรั็จอ่�น

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท

ยอดตุ้นปี 26 29

กำาไรท่�รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 24 (3)

ขายระหว่างปี (1) -

ยอดปลายปี 49 26

กลุ่มกิจการวัดมูลค่ายุติุธรรมของเงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตุิธรรมซื้ึ�งอยู่ในระดับท่� 3  
โดยใชื่้เทคนิคการเท่ยบเค่ยงมูลค่าของบริษััทท่�จดทะเบ่ยนในตุลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้ึ�งกลุ่มกิจการพ่จารณ์าแล้ว
เห็นว่าม่สถึานะทางการเงินท่�เท่ยบเค่ยงกับตุราสารทุนดังกล่าว

ตุารางตุ่อไปน่�แสดง สรุปข้อมูลเชิื่งปริมาณ์ของข้อมูลท่�ไม่สามารถึสังเกตุได้ท่�ม่สาระสำาคัญท่�ใชื่้ในการจัดมูลค่ายุติุธรรมท่�
เป็นข้อมูลระดับ 3

มูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม ช้่วงของข้อมูล

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่�ไม่สามารถึ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้านบาท ล้านบาท สังเกตุได้ ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น 49 25 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 0.00 - 22 0.05 - 21
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ตุารางตุ่อไปน่�แสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่�ไม่สามารถึสังเกตุได้กับมูลค่ายุตุิธรรม

การัเปีลี�ย์นแปีลงในมูลค่าย์ุต่ิธัรัรัม

ข้อมูลท่�ไม่สามารถึ
การัเพ่�มข้้นของ

สิมมต่ิฐาน
การลดลงของ

สมมตุิฐาน
สังเกตุได้ การเคล่�อนไหว พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

เงินลงทุนในตุราสารทุนท่�กำาหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตุิธรรมผ่่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 0.50

เพ่�มข้้น
รั้อย์ละ 0.50

ลดลง 
ร้อยละ 0.50

48.  เหตุ่การัณ์สิำาคัญรัะหว่างงวด้ที�รัาย์งาน

เม่�อตุ้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตุิดเชื่่�อไวรัสโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) เริ�มม่ความรุนแรงและ 
ส่งผ่ลกระทบตุ่อภาคธุรกิจ ลูกค้าของธนาคาร และประชื่าชื่นทั�วไปในวงกว้าง ทั�งน่�ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทางใน
การให้ความชื่่วยเหล่อลูกหน่�ท่�ได้รับผ่ลกระทบจากสถึานการณ์์ท่�ส่งผ่ลกระทบตุ่อเศรษัฐกิจไทยและมาตุรการการให้ความ
ชื่่วยเหล่อลูกหน่�เพ่�มเตุิมในชื่่วงสถึานการณ์์การระบาดของ COVID-19 กับสถึาบันการเงิน สถึาบันการเงินเฉพาะกิจ 
และผู่้ให้บริการทางการเงินอ่�น รวมถึึงรัฐบาลได้ม่การประกาศสถึานการณ์์ฉุกเฉินจากการระบาดของ COVID-19

ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ให้การชื่่วยเหล่อลูกหน่�ตุามมาตุรการชื่่วยเหล่อของธนาคารแห่งประเทศไทย
เชื่่น ขยายระยะเวลาการผ่่อนชื่ำาระ ลดอัตุราดอกเบ่�ย หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหน่� ให้เหมาะสมตุามสถึานะของลูกหน่�  
ซื้ึ�งการชื่่วยเหล่อดังกล่าวถ่ึอเป็นการแก้ไขสัญญาส่งผ่ลให้กลุ่มกิจการรับรู้ผ่ลขาดทุนด้านเครดิตุท่�คาดว่าจะเกิดข้�นเพ่�มข้�น
 ทั�งน่�กลุ่มกิจการได้ให้การชื่่วยเหล่อลูกหน่� คิดเป็นสัดส่วนประมาณ์ร้อยละ 25.41 ของยอดสินเชื่่�อรวมของกลุ่มกิจการ 
โดยการชื่่วยเหล่อสำาหรับลูกค้าสินเชื่่�อรายย่อยคิดเป็นประมาณ์ร้อยละ 18.24 ของยอดสินเชื่่�อรวมของกลุ่มกิจการ และ
สำาหรับลูกค้าสินเชื่่�อธุรกิจคิดเป็นประมาณ์ร้อยละ 7.17 ของยอดสินเชื่่�อรวมของกลุ่มกิจการ

49.  เหตุ่การัณ์ภาย์หลังวันที�ในงบการัเงิน

เม่�อวันท่� 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ท่�ประชืุ่มคณ์ะกรรมการธนาคารครั�งท่� 2/2565 ได้ม่มติุให้จ่ายเงินปันผ่ลประจำาปี  
พ.ศ. 2564 ในอัตุราหุ้นละ 0.01 บาท จำานวน 34,822,261,748 หุ้น รวมเป็นจำานวนเงิน 348,222,618 บาท โดยม่กำาหนด
จ่ายในวันท่� 10 พฤษัภาคม พ.ศ. 2565
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ลำาด้ับ / ช้่�อสิาขา โทรัศัพท์ โทรัสิารั

เขต่นครัหลวงและปีรัิมณฑ์ล

1 เยาวราชื่ 02-233-8696, 02-234-4002, 
02-234-2552, 02-234-4527, 
02-234-6731

02-266-4309

2 ราชื่วงศ์ 02-221-1333, 02-224-8162-3 02-222-3190

3 มหานาค 02-223-2650, 02-223-6624, 
02-224-7021

02-224-7022

4 บางรัก 02-234-6209, 02-234-6435, 
02-234-9884

02-233-5020

5 กล้วยนำ�าไท 02-712-3185-8 02-712-3189

6 เซื้็นทรัล พลาซื้า พระราม 3 02-673-7035-6 02-673-7037

7 ถึนนหลังสวน 02-626-7101-3 02-626-7104

8 ทองหล่อ 02-391-4789-91 02-391-4790

9 พาราไดซื้์ พาร์ค ศรีนครินทร์ 02-047-0330-1 02-047-0332

10 ส่ลม คอมเพล็กซื้์ 02-231-3302, 083-927-3713, 
083-927-3721, 083-927-3723

02-231-3303

11 เซื้็นทรัล พลาซื้่า แกรนด์ พระราม 9 02-160-3490-2 02-160-3493

12 อิมพ่เรียล เวิลด์ สำาโรง 02-380-6883-4 02-380-6894

13 เซื้็นทรัล พลาซื้า บางนา 02-745-7314-5 02-745-7316

14 วังหิน 02-942-6206-8 02-942-6218

15 เมกาบางนา 02-105-1205-8 02-105-1209

16 สยามพารากอน 02-610-9742-5 02-610-9746

17 ท่าเตุ่ยน 02-222-4323, 02-224-8165 02-224-8164

18 บางบอน 02-416-8277-8, 02-894-4075-6 02-416-8279

19 เซื้็นทรัล พลาซื้า พระราม 2 02-872-4307-8 02-872-4309

20 เซื้็นทรัล ปิ�นเกล้า 02-884-6725-7 02-884-6728

21 ถึนนรัตุนาธิเบศร์ 02-527-8643-4 02-527-8723

22 เดอะมอลล์ บางแค 02-455-3515, 02-413-0739 02-803-8609

23 บางเขน 02-511-4353, 02-512-1716, 
02-512-1719

02-511-4320

24 แฟชื่ั�น ไอส์แลนด์ 02-947-5188, 02-947-5189 02-947-5190

25 เซื้็นทรัล ลาดพร้าว 02-541-1710 02-617-7619

26 ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตุ 02-958-5310-2 02-958-5313

27 เดอะมอลล์ บางกะปิ 02-704-9156-8 02-704-9159

28 เซื้็นทรัลเฟสตุิวัล อ่สตุ์วิลล์ 02-553-6250-2 02-553-6253

เครือข่าย
ธนาคาร ซี่ ไอเอ็มบ่ ไทุย

439 แบบ 56-1 (One Report) ประจำ�ปี 2564



ลำาด้ับ / ช้่�อสิาขา โทรัศัพท์ โทรัสิารั

พ้้นที�ภาคกลาง

29 นครปฐม 034-254-233, 034-280-198, 
034-254-233

034-251-028

30 เพชื่รบุรี 032-425-148 032-428-227

31 สมุทรสงคราม 034-711-442, 034-712-429 034-724-046

32 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่่�อรายย่อย สมุทรสาคร 034-810-955-6 034-810-957

33 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่่�อรายย่อย หัวหิน 032-531-461-2 032-531-463

พ้้นที�ภาคต่ะวันออก

34 ชื่ลบุรี 038-283-184-6 038-283-187

35 ระยอง 038-611-220, 038-611-588-9 038-614-870

36 เซื้็นทรัล ศรีราชื่า 038-771-480-1 038-771-482

37 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่่�อรายย่อยถึนนพัทยาสาย 3 038-488-140-1 038-488-142

38 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่่�อรายย่อย บ่อวิน 038-182-517-9, 038-198-738-740  -

39 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่่�อรายย่อยโลตัุส พลัส มอลล์ อมตุะนคร 082-928-8457  -

40 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่่�อรายย่อยโลตัุส ชื่ลบุรี 065-523-4558  -

พ้้นที�ภาคเหน่อ

41 เชื่่ยงใหม่ 053-418-338-9 053-287-070

42 นครสวรรค์ 056-222-939 056-224-182

43 พ่ษัณ์ุโลก 055-252-199, 055-252-179 055-244-061

44 เชื่่ยงราย 053-714-029-30 053-715-905

45 เซื้็นทรัลแอร์พอร์ตุเชื่่ยงใหม่ 053-284-447-8 053-284-449

46 ลำาปาง  054-323-883-4, 054-323-902-3 054-323-907

พ้้นที�ภาคต่ะวันออกเฉีย์งเหน่อ

47 ขอนแก่น 043-322-677-8 043-221-731

48 อุบลราชื่ธาน่ 045-284-224-5, 045-313-395 045-313-467

49 อุดรธาน่ 042-223-248-9, 042-344-097 042-247-184

50 นครราชื่ส่มา 044-244-133, 044-244-153 044-258-161

พ้้นที�ภาคใต่้

51 ภูเก็ตุ 076-211-501, 076-217-153, 
076-258-411

076-211-502

52 สงขลา 074-311-906, 074-324-050-1 074-314-391

53 หาดใหญ่ 074-235-777, 074-225-606-8 074-245-011

54 เซื้็นทรัลเฟสติุวัลภูเก็ตุ 076-367-008-9 076-367-010
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CIMB  Thai  Care  Center
โทร.  02 626 7777
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